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RESUMO
Melhorar a gestão do dia a dia da obra é fundamental para garantir o
desempenho operacional planejado, face aos diversos imprevistos que podem ocorrer
num canteiro de obras, por meio da eliminação ou minimização de desperdícios e
tempo de trabalho consumido com atividades que não agregam valor ao cliente e da
melhoria no fluxo do trabalho, com intuito de alcançar ou superar os resultados
planejados pelas empresas e aumentar sua competitividade no mercado. Um fator
importante para o gestor da obra, além de analisar comparativamente o realizado com
o planejado, é ser capaz de atuar em casos de anormalidades na produção e direcionar
esforços para cumprir as metas estabelecidas pelo planejamento da obra. O Sistema
de Execução de Manufatura (MES) é um sistema de tecnologia da informação e
comunicação a ser utilizado para o gerenciamento da produção. Por meio da geração
de informações precisas e em tempo real, o MES serve como base para adoção de
ações corretivas imediatas, promovendo o controle e melhoria dos aspectos que
influenciam no processo de produção. Embora tenha a manufatura como um modelo
para melhoria dos processos produtivos, o MES é pouco conhecido no setor da
construção civil. Neste trabalho são abordados os conceitos do MES e apresentada
uma metodologia de implantação e utilização do sistema para monitorar uma obra. É
analisado no estudo de caso o impacto da utilização do MES para a melhoria da gestão
da produção e tomada de decisão para corrigir os desvios ocorridos no canteiro de
obras. Verificou-se no estudo melhorias dos índices de produtividade e aumento do
percentual das atividades concluídas, permitindo o cumprimento dos prazos planejados
e otimização da mão de obra alocada na produção, além da mudança nos
procedimentos de controle da produção e influência positiva do MES em critérios
competitivos da construtora da obra.

Palavras Chaves: Monitoramento em tempo real, Sistema de Execução de Manufatura
(MES), Gestão da Produção, Gestão de obras, Construção enxuta, Competitividade.

ABSTRACT
Controlling the production activities of construction using a real-time monitoring
system
Improving the day-to-day management of the construction is fundamental to
guarantee the planned operational performance, due to the various contingencies that
occur at a construction site, by eliminating or minimizing waste and working time
consumed with activities that do not add value to the client and improvement in
workflow, in order to achieve or exceed the results planned by the companies and
increase their competitiveness in the market. An important factor for the project
manager, besides comparing the accomplished with the planned, is to be able to act in
cases of abnormalities in production and direct efforts to meet the goals established by
the planning of the construction. The Manufacturing Execution System (MES) is an
information and communication technology system to be used for production
management. Through the generation of accurate and real-time information, MES
serves as a basis for the adoption of immediate corrective actions, promoting the control
and improvement of aspects that influence the production process. Although
manufacturing is a model for improving production processes, MES is little known in the
construction industry. In this work the concepts of MES are discussed and a
methodology for the implementation and use of the system to monitor a work is defined.
The impact of the use of MES for the improvement of production management and
decision making to correct deviations in the construction site is analyzed in the case
study. In the study, improvements in the productivity indexes and increase of the
percentage of the completed activities were observed, allowing the fulfillment of the
planned deadlines and optimization of the manpower allocated in the production,
besides the change in the procedures of control of the production and positive influence
of the MES in competitive criteria of the construction company.
Keywords: Real-time monitoring, Manufacturing Execution System (MES), Production
Management, Construction Management, Lean Construction, Competitiveness
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Contextualização e Justificativa

A taxa de crescimento da indústria da construção civil vem sendo negativa
desde 2014 devido à atual situação econômica do Brasil. É possível verificar a
informação ao analisar a planilha de taxa de variação de crescimento de alguns setores
da indústria brasileira elaborada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção –
CBIC (Quadro 1).
Quadro 1: Taxa de Variação de crescimento – Setores e Construção civil.

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC (2018).

A construção civil passa por situações que exigem resultados melhores a cada
instante e caso não alcancem o sucesso desejado, as empresas terão dificuldades em
manter a viabilidade do seu negócio e continuidade de suas atividades. Além da
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vantagem competitiva de uma empresa ser baseada na definição do preço de seu
serviço, a habilidade para gerenciar o dia a dia da obra tendo em vista a garantia do
desempenho operacional planejado face aos diversos imprevistos ocorridos é
fundamental (CONTE, 1996).
A Figura 1 apresenta um estudo das causas mais comuns de atrasos de obra.
Verificou-se que, dos 14 itens listados, 10 são de responsabilidade do “contratado
principal pela obra” (grupo 5) e da “mão de obra em geral no canteiro” (grupo 7). Estes
itens estão relacionados à falha no planejamento e gestão das atividades e problemas
com a mão de obra. Segundo o estudo, o atraso de obras pode ser gerado pelo
acúmulo de uma ou mais causas.
Figura 1: As causas mais frequentes de atrasos.

Fonte: FILLIPPI E MELHADO (2015).

Portanto, as empresas da construção civil devem buscar a melhoria do
planejamento e gestão do dia a dia da obra (nível operacional), diminuindo o tempo
gasto com atividades que não agregam valor e aumentando a produtividade das
equipes, com o intuito de garantir o cumprimento dos prazos e custos planejados com
qualidade. Por consequência, será gerada a satisfação de seus clientes e aumento da
competitividade da empresa no mercado.
Um modelo tradicional de planejamento e controle de projetos na construção civil
aplica conceitos e tecnologias de informação para acompanhar o progresso físico da
obra. Esse acompanhamento normalmente é realizado mensalmente, o que obriga os
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gestores a elaborar um plano de ação para reverter os desvios identificados e que já
podem ter se tornado irreversíveis devido ao espaço de tempo entre a ocorrência do
desvio e a reação da equipe gestora para corrigir o problema. O modelo tradicional de
controle da produção no setor da construção civil não prevê a utilização de um sistema
computadorizado para monitorar e avaliar em tempo real a produção no canteiro de
obras. Segundo Imai (1996), os desvios na produção devem se tornar visíveis
rapidamente, pois se não for possível detectar uma anomalia, o processo não será
mudado ou será melhorado somente após a consolidação de prejuízos à empresa.
Logo, a gerência visual deve identificar os problemas através do monitoramento da
produção e ajudar os operários e supervisores a manter o contato direto com a
realidade da operação.
Há décadas a manufatura tem sido uma referência para a indústria da
construção civil no quesito de melhoria dos processos e aumento da produtividade. A
industrialização dos materiais e sistemas construtivos e a implantação de filosofias de
produção e de sistemas de informação são ideias que vêm diretamente da manufatura
(KOSKELA, 1992).
Há extensivos esforços sendo exercidos no sentido de colaboração e integração
do uso da informação no planejamento da produção, de modo que o uso sistemático de
programas de computador em ambientes de manufatura proporcione um aumento
considerável do valor agregado, transparência, flexibilidade e produtividade (KLETTI,
2007). Segundo Polla (1995), as inovações tecnológicas devem interagir com a cultura
organizacional das empresas, influenciando nas relações entre os níveis da empresa e
devendo estar preparada para assimilar as barreiras organizacionais da empresa. A
flexibilidade horizontal e

vertical proporcionada

pela

Informática aumenta a

competitividade da empresa no mercado
Uma ferramenta capaz de contribuir no monitoramento da produção para
identificação de problemas nos processos produtivos é o Sistema de Execução de
Manufatura (Manufacturing Execution System), ou MES. O MES é um sistema de
tecnologia da informação e comunicação a ser utilizado para gerenciamento de
recursos de produção e planejamento e controle de ordens de produção, onde todas as
tarefas de gerenciamento de produção são resumidas em uma plataforma integrada e
informações dos eventos ocorridos nas células de produção são apresentadas após
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coleta de dados de forma automática ou manual, estabelecendo uma ligação direta
entre planejamento e execução, promovendo o controle e melhoria dos aspectos que
influenciam no processo de produção e contribuindo na tomada de decisão para reduzir
e/ou eliminar perdas nas células de produção. O MES deve ter a descrição técnica
completa do produto, cronograma de tarefas e ordens de pedidos cadastrados,
fornecer dados do desempenho da produção para facilitar a localização, o
monitoramento e a rastreabilidade nas células de produção e retroalimentar o
planejamento. (MEYER; FUCHS; THIEL, 2009; CARVALHO et al., 2005).
O MES é amplamente difundido na indústria da manufatura. Uma pesquisa do
assunto “’manufacturing execution system’” e “’manufacturing execution systems’” nos
websites do IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e da
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior demonstra
quais são as áreas de conhecimento das teses e dissertações que citam este tema. No
total, foram encontrados 24 trabalhos nas buscas realizadas nos websites do IBICT e
CAPES (Quadro 2):
Quadro 2: Áreas de conhecimento das teses e dissertações que abordam o MES.
Área de conhecimento

Número de trabalhos encontrados

Engenharia da produção

9

Engenharia Mecânica

7

Administração

2

Engenharia Elétrica

2

Engenharia Química

2

Ciência da Computação

1

Engenharia Aeronáutica

1

Fonte: elaborado pelo autor.

Observa-se que nenhum trabalho encontrado está relacionado à área de
Engenharia civil. Portanto, embora tenha a manufatura como referência para melhoria
de seus processos, de forma geral o MES não é uma ferramenta conhecida pela
indústria da construção civil.
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1.2

Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é verificar a influência no cumprimento dos
prazos planejados por meio da utilização do Sistema de Execução de Manufatura
(MES) na obra onde foi realizado o estudo de caso.
Os objetivos específicos deste trabalho são:
•

Apresentar os principais conceitos e procedimentos do modelo tradicional de
planejamento e controle da produção na construção civil.

•

Explicar os conceitos, função e objetivos do Sistema de Execução de
Manufatura (MES).

•

Apresentar uma metodologia de implantação e utilização do MES num contexto
que atenda às empresas de execução de obras civis.

•

Analisar a percepção da equipe gestora da obra do estudo de caso sobre o
impacto gerado pela utilização do MES nos procedimentos de planejamento e
gestão da obra e nos critérios competitivos da empresa.

•

Verificar a influência do monitoramento da produção por meio do MES nos
índices de produtividade e do PPC (Percentual de Programação Concluído) da
obra.

1.3

Estrutura do trabalho
O capítulo 1 apresenta a justificativa, objetivos, metodologia e delimitação do

estudo.
No capítulo 2 são abordados os principais assuntos de gerenciamento dos
sistemas de produção de obras civis.
O capítulo 3 apresenta os conceitos, funções e objetivos na utilização do MES
para monitoramento em tempo real da produção, além de relacionar esse assunto com
o modelo de planejamento e controle da construção civil e apresentar uma metodologia
para aplicação do MES como ferramenta de apoio à gestão no canteiro de obras.
No capítulo 4 são demonstrados os resultados do estudo de caso, obtidos
através da implantação e utilização do MES para monitorar a produção num canteiro de
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obras e aplicação de questionários para verificação dos resultados qualitativos do
estudo e o impacto nos agentes envolvidos.
No capítulo 5 são apresentadas as conclusões e considerações finais do
trabalho.

1.4

Delimitação da Pesquisa

A limitação da pesquisa está em aplicar o MES como ferramenta de apoio para o
planejamento da obra (curto, médio e longo prazo), gestão da mão de obra e tomada
de ação nas unidades de produção, sem levar em consideração a gestão custos e rede
de suprimentos/ almoxarifado, pois o MES não foi integrado ao sistema ERP da
empresa.
Buscou-se o estudo da implantação do MES em um empreendimento
habitacional com as seguintes características:
•

Segmento de alto padrão de qualidade, voltado às classes de alta renda;

•

Composto por 31 casas de dois andares;

•

Realizado por empresa de grande porte;
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2

PLANEJAMENTO E CONTROLE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

2.1 O Planejamento e Controle da Produção (PCP)

Formoso et al. (2001) define três níveis hierárquicos na gestão dos processos:
•

Estratégico: refere-se ao estabelecimento de estratégias para atingir os objetivos
do empreendimento (com base no perfil do cliente), como definição do prazo de
obra e fontes de financiamento;

•

Tático: relacionado à escolha, aquisição e planejamento dos recursos (materiais,
mão de obra, ferramentas, equipamentos, tecnologia, etc) para atingir os
objetivos do empreendimento;

•

Operacional: definição detalhada das atividades que serão realizadas, com
especificação dos recursos a serem utilizados, momento e prazo para execução.
O Planejamento e Controle da Produção (PCP) remete-se ao nível operacional

das decisões e é considerado uma ferramenta do Sistema de Administração da
Produção (SAP) (ESCRIVÃO FILHO et al., 1998).
Leoncini (1996) lista as informações básicas necessárias para o Planejamento,
Programação e Controle da Produção:
•

Linha de produtos: o que deve ser produzido, com sua lista de recursos e
instruções para operação.

•

Processo e capacidade produtiva: avalia a possibilidade da empresa transformar
um produto e o ritmo dessa transformação.

•

Roteiro de produção: define a sequência dos serviços, os recursos envolvidos e
tempo de execução das atividades.

•

Estoques: são necessários para a programação da produção.

•

Vendas e previsão de vendas: orienta na gestão das atividades da empresa
(metas de vendas, avaliação de resultados de vendas, planejamento da
produção e estoque de produtos acabados).
Um sistema compreende basicamente três fases: entrada, processo e saída

(LEONCINI, 1996):
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Fluxograma 1: Fluxo primário de informações.

Fonte: LEONCINI (1996).

Leoncini (1996) cita que o planejamento de produção possui três etapas:
planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo e planejamento de curto
prazo.

2.1.1 Planejamento de longo prazo

É baseada em informações estratégicas que dizem respeito aos planos de
negócios e planejamento de vendas. A partir das informações, as decisões estratégicas
definem o que produzir, além da quantidade a ser produzida, em qual prazo as
principais tarefas serão executadas. (PIRES, 1994; ESCRIVÃO FILHO et al., 1998).
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Segundo Olivieri (2010), os principais componentes e ferramentas do
planejamento de longo prazo na construção civil são:
•

Estrutura Analítica de Projeto (EAP): identifica as atividades a serem executadas
através da análise dos elementos e informação disponíveis: projeto básico ou
detalhado, especificações, etc. (LIMMER, 2017);

Figura 2: Modelo de Estrutura Analítica de Projeto – EAP.

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Cronograma físico: fase que ordena as atividades identificadas numa sequência
lógica com base na metodologia e processo de execução definidos para o
projeto. Também estabelece a duração de cada atividade e prazo de execução
do projeto, além do dimensionamento e nivelamento dos recursos (mão de obra,
material, ferramentas, equipamentos) e definição do sistema de controle do
projeto. Pode ser representando por meio do gráfico de Gannt (gráfico de
barras), diagrama tempo-espaço, linha de balanço, curva física e curva S
(MATTOS, 2010).

•

Cronograma de suprimentos: auxilia no planejamento de aquisição dos recursos
que serão utilizados na obra, alertando aos prazos necessários para abertura de
cotação no mercado e fechamento dos pedidos de compra/ contrato junto aos
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fornecedores. O cronograma de suprimentos deve ser desenvolvido com base
no cronograma físico da obra (OLIVIERI, 2010).
Figura 3: Modelo de Cronograma de Suprimentos.

Fonte: elaborado pelo autor.

2.1.2 Planejamento de médio prazo
O planejamento de médio prazo é o segundo nível do planejamento tático,
relacionando o planejamento de longo prazo (cronograma físico) e com o planejamento
de curto prazo (programação semanal). O plano de médio prazo busca relacionar e
eliminar possíveis restrições que impedem a execução das atividades cujas previsões
de início estão se aproximando (FORMOSO et al., 2001). O Índice de Remoção de
Restrições – IRR é um indicador para verificar se as restrições levantadas foram
resolvidas antes do início das atividades
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2.1.3 Planejamento de curto prazo
O planejamento de curto prazo ou programação semanal tem como objetivo orientar
as equipes no nível operacional para executar as atividades programadas pela equipe
gestora da obra. A programação semanal atribui os recursos às atividades
programadas no planejamento de médio prazo (Figura 4).
Figura 4: Modelo de programação semanal.

Fonte: elaborado pelo autor.

Segundo Mattos (2010), o Percentual de Planejamento Concluído (PPC) é um
importante índice para avaliação da programação de curto prazo. É um indicador que
dá ideia da eficácia do planejamento e grau de precisão da programação de curto
prazo.
O cálculo do PPC é feito entre a razão das quantidades de tarefas cumpridas na
semana e quantidade total de tarefas programadas (MATTOS, 2010):
PPC =

Quantidade de tarefas cumpridas no período
Quantidade total de tarefas programadas

Um patamar na faixa entre 75% a 85% reflete um bom desempenho das
equipes.
Antes do início da semana, as equipes recebem a programação de curto prazo.
Após o período realizado, a equipe gestora junto com mestres e encarregados devem
analisar o PPC da semana e as causas dos desvios identificados. Os gráficos de
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evolução do PPC podem ser traçados ao longo das semanas, meses e também por
equipes de cada etapa da obra (MATTOS, 2010).
Mattos (2010) listou as principais causas de descumprimento da programação
semanal:
•

Projeto: alteração de projeto, erro de projeto (falta de detalhes).

•

Mão de obra: falta de pessoal próprio, falta de pessoal do empreiteiro, baixa
produtividade, superestimação da produtividade ou retrabalho.

•

Material: material fora da especificação, entrega de material fora do prazo, perda
de material superior à prevista.

•

Equipamento: falta de equipamento, falta de operador, equipamento quebrado.

•

Ambiente de trabalho: condições meteorológicas adversas, falta de frente de
serviço, interferência com outros serviços/ equipes.

•

Programação: atraso na tarefa antecedente, erro de programação, programação
incompreensível.

2.1.4 Monitoramento e controle
Acompanha a produção, compra de materiais e o cumprimento dos prazos
planejados (ESCRIVÃO FILHO et al., 1998). Segundo Olivieri (2010), o controle busca
balizar a ação gerencial por meio da identificação e quantificação dos desvios relativos
às previsões originais, que possibilitar verificar a atual situação do projeto, e adoção de
ações corretivas para garantir os objetivos planejados. Tanto a atividade de controle
como a de planejamento são desenvolvidas de forma contínua, sendo mutuamente
complementares, e a referenciação de ambas ao planejamento de longo prazo constitui
o ciclo de retroalimentação do projeto (Fluxograma 2) (LIMMER, 2017):
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Fluxograma 2: Ciclo de retroalimentação do projeto.

Fonte: LIMMER (2017).
O acompanhamento é o processo que mede por meio do monitoramento o
progresso do projeto para garantir que (OLIVIERI, 2010):
•

O sequenciamento dos trabalhos executados cumpra o planejamento;

•

Seja mantido o desempenho planejado;

•

A equipe esteja motivada e comprometida para concluir as tarefas no prazo e
dentro do orçamento;

•

Os dados dos relatórios de progresso sejam utilizados para retroalimentar o
planejamento.
Olivieri (2010) afirma que “a prática corrente para controle dos prazos dos

projetos é feita por meio da análise dos cronogramas de barras, objetivando determinar
os desvios das durações reais em relação às durações planejadas”. É registrado no
cronograma de barras as datas de início e término das atividades executadas e os
percentuais de andamento físico das tarefas para comparar ao planejamento.
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Figura 5: Exemplo de relatório tipo sinalizador.

Fonte: OLIVIERI (2010).

Mensalmente (ou conforme o período definido por cada empresa), os controles
são realizados em campo. Primeiramente é realizado o levantamento da quantidade de
serviços executados na obra. A segunda etapa consiste em atualizar a quantidade
executada de serviço no cronograma, analisar os desvios em relação ao planejamento
e reprogramar os serviços para que equipe de produção consiga cumprir as novas
metas traçadas.
Após análises na fase de monitoramento e controle, o processo de comunicação
do progresso à alta direção das empresas deve ser rápido, claro e transparente, com o
intuito de possibilitar a rápida reação aos desvios do projeto, diminuindo ou eliminando
as perdas identificadas.
O modelo citado para gestão de projetos na construção civil pode ter algumas
variações entre as empresas deste setor devido à realidade profissional e
mercadológica de cada uma. Em boa parte dos casos, o sistema tradicional de
planejamento e gestão de obras não realiza reprogramações mensais feitas a partir de
uma linha de base definida, o que pode gerar metas futuras de produção inexequíveis
para a equipe de produção (OLIVIERI, 2010).
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2.1.4.1

Produtividade

Escrivão Filho et al. (1996) afirmam que a produtividade é a relação entre as
saídas geradas por um sistema (bens e serviços) e suas entradas (recursos humanos,
financeiros,

espaços

físicos,

tecnologias,

energia,

materiais,

ferramentas

e

equipamentos) que servem para criar as saídas. A eficiência da produtividade se dá por
produzir mais com a mesma quantidade de recursos, sejam eles materiais, humanos
ou tecnológicos.
“Pode-se encontrar na literatura diferentes definições sobre como se medir
produtividade; apesar de na maior parte das vezes representarem uma razão entre
entradas e saídas do processo que se quer avaliar” (Fluxograma 3):
Fluxograma 3: Representação genérica simplificada de um processo produtivo.

Fonte: SOUZA (1996).

A produtividade de mão de obra pode ser medida por meio da relação
quantidade trabalho executados (saída) aos homens-hora consumidos (entrada)
(MATTOS, 2010):
Produtividade =

Quantidade de serviço
Homens − hora (Hh)

O índice fornecido pelo sistema é o inverso da razão unitária de produção
(RUP), também utilizado para medição de desempenho da mão de obra. Quanto maior
o valor da RUP pior é a produtividade (SOUZA, 1996). Chiavenato (2005) afirma que a
produtividade é um resultado do processo de eficiência. Assim, um operário eficiente é
mais produtivo do que o outro quando é capaz de produzir mais no mesmo intervalo de
tempo utilizando os mesmo recursos que os demais mantendo o mesmo padrão de
qualidade do serviço.
A produtividade propicia para um país o rápido crescimento econômico, o que o
torna mais competitivo, com melhoria da balança comercial do país e controle
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econômico. Uma empresa com produtividade alta tem um melhor aproveitamento de
seus recursos e preços e custos unitários de produtos e serviços menores, o que
aumenta suas vendas e impactando diretamente na rentabilidade. Um modelo de
produtividade alta diminui os preços de vendas da empresa, o que reduz seus custos
unitários e melhora a competitividade no mercado e sua rentabilidade (ESCRIVÃO
FILHO et al., 1996).
A construção civil tem como histórico um desempenho ruim da produtividade da
mão de obra. O processo produtivo não foi desenvolvido junto com a indústria
automobilística: enquanto a construção civil possui uma característica nômade, onde o
produto se mantém no lugar e a fábrica se muda, a fábrica da indústria automobilística
se mantém no mesmo lugar. Também podemos citar outros fatores como mão de obra
desqualificada, rotatividade de funcionários e baixa renumeração. Muitas empresas
ainda enfrentam problemas gerenciais que vão desde a responsabilidade de cada
elemento da empresa até a própria comunicação interna no canteiro de obras e com os
demais setores e níveis da empresa (COSTA; FERNANDES, 2016; ESCRIVÃO FILHO
et al., 1998; SOUZA, 2006).
Segundo Souza (1996), os ganhos na produtividade são essenciais para o
aumento de competitividade nas empresas de construção civil. A melhoria da
produtividade está relacionada ao aumento da eficiência na utilização de recursos
físicos, que compõem o resultado de um processo de busca de competitividade quanto
a custos por parte de uma organização.
Reis et al. (2017) destaca que o aumento da produtividade na construção civil
deve ser obtido “por meio de planejamento e gestão efetiva dos processos produtivos,
envolvendo a racionalização de material utilizado, admissão de novas tecnologias e
qualificação dos trabalhadores”.
Dentro os três principais recursos físicos consumidos na atividade construtiva
(mão de obra, materiais e equipamentos), Souza (1996) afirma que a mão de obra:
•

“É o recurso onde as maiores perdas são verificadas (a divulgação do Prêmio
Jovem Cientista – CNPq, 1995 – cita um valor da ordem de 70%)”.

•

Dita o ritmo de muitas atividades na construção civil.
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•

É o recurso mais difícil de controlar. Por exemplo: um projeto com maior
detalhamento e focado em especificações que diminuiriam o desperdício de
materiais não é suficiente para eliminar desperdícios de mão de obra.
Uma matriz de produtividade apresenta as etapas que a gestão de produtividade

envolve, tanto no planejamento estratégico quanto no planejamento tático:
Figura 6: Matriz de Produtividade.

Fonte: ESCRIVÃO FILHO et al. (1998).

•

Mensuração: coleta de dados realizada no local de produção, onde são
medidas a quantidade de serviço executado e o tempo consumido para
realização da atividade;

•

Avaliar: transformação dos dados obtidos em indicadores de desempenho,
relacionando a quantidade de serviço executado, número de operários
alocados no serviço e tempo consumido para realização da atividade;

•

Controle: comparar os indicadores de desempenho mensurados e avaliados
com a meta estabelecida pela empresa na etapa de planejamento da obra;

•

Melhoramento: ao identificar os indicadores abaixo da meta, são realizadas
ações necessárias para melhoria da produtividade.

Para medição de saídas, algumas atividades são mensuráveis com precisão a
partir de quantificação direta, como é o caso da alvenaria e acabamentos de piso,
parede e teto. Porém, outros serviços não apresentam grande precisão ao serem
executados (SOUZA, 1996). Pode-se exemplificar o serviço de bancadas de granito,

29

que pode ser divido em subtarefas: corte na parede para fixação da bancada, fixação
da bancada, instalação de frontão, instalação de mão francesa para apoio da bancada
e rejuntamento. Para atividades como esta, pode-se utilizar o conceito de “regras de
crédito” para permitir uma medição mais acurada da tarefa em execução. A ideia geral
desse conceito é (SOUZA, 1996):
•

Cada subtarefa recebe um peso de acordo com sua importância em
relação às demais subtarefas que compõem uma atividade.

•

A quantidade de trabalho é medida separadamente para cada subtarefa.

•

As quantidades são corrigidas a partir da quantidade mensurada e o peso
definido para cada subtarefa.

•

A soma das quantidades parciais equivalentes da tarefa resulta na
quantidade total da tarefa executada.

De acordo com Thomas e Smith (1990 apud SOUZA, 1996), há muitos fatores
com potencial de influenciar a produtividade. Alguns dos principais fatores são:
temperatura e umidade do ar, ocorrências atmosféricas, trabalho fora de sequência,
interrupções e atrasos, excessivo número de operários dividindo o mesmo espaço
(“congestionamento”), retrabalho, supervisão inadequada, gerenciamento de materiais,
dimensionamento e qualificação da equipe, disponibilidade de ferramentas e
equipamentos, metas de produção abaixo do ideal, planos de incentivos financeiros,
jornada extraordinária, uso de mais de uma equipe se sucedendo no mesmo trabalho,
absenteísmo e troca de funcionários, tamanho da equipe, modificações de projetos e
construtibilidade.
A constante avaliação dos índices de produtividade aumenta a conscientização e
sensibilidade quanto ao serviço analisado, permitindo a discussão de eventuais
problemas ocorridos na obra. Apesar disso, observa-se que no modelo tradicional de
planejamento e controle da produção a equipe gestora obtém o diagnóstico da situação
da obra por meio de relatórios mensais, aplicando o controle do cronograma físico, de
suprimentos e das curvas S, que muitas vezes são elaborados mensalmente, mas não
utiliza um sistema computadorizado para monitorar a produção diariamente e analisar
constantemente a produtividade da mão de obra de todas as atividades em andamento.
Ao verificar o modelo tradicional de gestão, percebe-se uma distância entre os
eventos que ocorrem no canteiro de obras e a equipe gestora da obra, pois quando a

30

informação está disponível, é apenas uma visão do que ocorreu e já não se pode tomar
nenhuma ação imediata para eliminar os desperdícios identificados. Os gestores
deverão elaborar um plano de ação para tentar reverter as perdas e prejuízos que já
ocorreram e que já podem ter se tornado irreversíveis. Devido ao tempo prolongado
para verificar os desvios da produção em relação ao planejamento, ocorre o risco da
verificação das causas raiz das situações identificadas não serem precisas, o que faz
as tomadas de ação serem baseadas apenas na visão subjetiva e lembranças dos
engenheiros residentes, mestres e encarregados da obra. Além disso, a verificação dos
resultados dos planos de ação não é feita de forma imediata, pois as informações do
que ocorre na operação são levantadas num espaço de tempo de uma semana até um
mês.
Historicamente, a construção civil tem a indústria da manufatura como modelo
para melhoria dos seus processos de produção, planejamento e gestão. Para eliminar
esta “lacuna” entre os níveis de operação e gestão nas obras, a construção civil pode
adotar como solução a utilização do Manufacturing Execution System (MES, ou
Sistema de Execução de Manufatura), que é amplamente utilizado na indústria da
manufatura. O MES é um sistema de TI que gera informações em tempo real dos
eventos ocorridos no local de produção para que a equipe gestora identifique os
desvios, investigue as causas raiz das falhas, tome as ações necessárias e verifique os
resultados das ações.
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3 SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MANUFATURA (MES)

O Manufacturing Execution System (MES, ou Sistema de Execução de
Manufatura), é um sistema de tecnologia da informação e comunicação a ser utilizado
para o gerenciamento da produção, sendo uma ferramenta que estabelece uma ligação
direta entre o planejamento e o chão de fábrica e que contribui para tomada de
decisão, baseada em dados obtidos do processo produtivo (KLETTI, 2007).
Por meio da geração de informações precisas e em tempo real, o MES busca
promover o controle e melhoria de todos os aspectos que influenciam no processo de
produção, desde a emissão de uma ordem de produção até o alerta dos produtos
acabados, de maneira a alcançar alta flexibilidade e baixos custos de produção. É uma
ferramenta para gerenciamento de recursos de produção e planejamento/ controle de
ordens de produção, onde todas as tarefas de gerenciamento de produção são
resumidas em uma plataforma integrada (MEYER; FUCHS; THIEL, 2009). A coleta de
dados pode ser automática ou manual e de acordo com as informações fornecidas do
momento e do histórico, permite ao gestor tomar medidas corretivas para reduzir e/ou
eliminar perdas nas células de produção, aumentando o valor agregado das operações.
(CARVALHO et al., 2005).
Segundo Meyer, Fuchs e Thiel (2009), o aspecto mais importante do
gerenciamento de metas é estabelecer metas mensuráveis e, portanto, verificáveis. A
medição e visualização de todos os dados resultantes do processo de produção são
uma das tarefas do MES. O MES deve ter todo o processo de produção sob controle e
isso requer o mapeamento seguintes funções:
•

A descrição técnica completa do produto e sua gestão. O cronograma das
tarefas é um componente central.

•

Ter todas as ordens de pedidos e estabelecendo uma sequência.

•

Gravação de desempenho integrado e monitoramento de desempenho
("localização e seguimento").

•

Dados de desempenho para rastreabilidade da produção (“rastreabilidade”) e
para atender às diretrizes de verificação.

•

Gerenciamento de informações e retroalimentação do planejamento.
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O fornecimento de informações coletadas nas células de produção aumenta a
transparência dos processos de produção. Koskela (2000) afirma que o aumento de
transparência facilita o controle/ monitoramento das atividades e a rastreabilidade nos
desvios da produção.
Através dos dados atualizados e precisos, o MES oferece, de forma rápida,
gráficos e relatórios gerenciais de diversos contextos produtivos em tempo real e
períodos programados (registros da produção, relatórios de produção, histórico da
trajetória do processo e detalhes de planejamento e agendamento). O resultado dessa
resposta a rápidas condições de mudança, somado ao fato de contribuir na redução
das atividades que não agregam valor, faz com que o MES contribua efetivamente na
direção das atividades do local de produção e seus processos (NEVES, 2011).
Kletti (2007) afirma que o MES pode ser implantado em todos os tipos de
sistemas de produção, ou seja, produção contínua, por lotes ou por projetos, o que
pode alterar são os módulos a serem implantados e o tempo de implantação. Em
função do tipo de sistema de produção poderá haver diferentes tipos de
funcionalidades e de implantação do MES.
Num local de produção, é essencial descobrir as razões para os desvios das
metas. Sua complexidade torna difícil, se não impossível, que a equipe gestora crie
relatórios em tempo hábil, o que significa que a ação geralmente é concluída antes dos
relatórios (que supostamente acompanham) serem finalizados. O MES, portanto,
permite a análise dos dados existentes com ferramentas internas e deve incluir um
conjunto de ferramentas fácil de usar para o ajuste flexível de situações excepcionais.
A equipe gestora da produção deve estar capacitada para administrar os relatórios que
são relevantes para eles, pois somente assim uma análise de curto prazo dos desviosalvo pode ser alcançada. O resultado dessa análise é um processo de melhoria
contínua (MEYER; FUCHS; THIEL, 2009).
Segundo Escrivão Filho et al.(1998), os princípios administrativos de Fayol
retratam as funções que uma administração de projetos eficiente deve cumprir
(Fluxograma 4):
I.

Planejamento: define os objetivos para facilitar o direcionamento dos esforços e
avaliação do cumprimento das metas. O planejamento prevê as atividades a
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serem desempenhadas, a relação das dependências entre as atividades e a
montagem de rede.
II.

Programação: visa introduzir as durações e os principais recursos para
execução das atividades organizadas na fase anterior. A determinação dos
tempos dos serviços pode ser feita através de dados históricos, no empirismo ou
com base em índices de produtividade pré-estabelecidos.

III.

Controle e Coordenação: o acompanhamento e controle visam monitorar a
evolução do projeto, direcionando-as para análise dos prazos, custos e
qualidade. A coordenação recebe os resultados ao longo da fase de controle
para retroalimentar o planejamento, simular a sequência do processo e tomada
decisão conjuntas para resolução dos problemas.
O MES complementa o modelo de negócios numa empresa, sendo uma

ferramenta de monitoramento em tempo real da produção e servindo de apoio para a
fase de acompanhamento e coordenação das células de produção.
Fluxograma 4: Modelo de negócios de uma empresa industrial.

Fonte: adaptado de ESCRIVÃO FILHO et al. (2008).

O MES é uma importante ferramenta de coleta e informação de dados para a
organização da empresa como um todo, principalmente para as áreas de produção e
recursos humanos. Portanto, o MES pode ser usado como um elo de integração
vertical, entre a gerência e produção, e horizontal, incorporando as funcionalidades do
gerenciamento da produção com eficiência (Figura 7) (KLETTI, 2007).
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Figura 7: Sistema MES – Integração vertical e horizontal.

Fonte: adaptado de KLETTI (2007) apud GAMA (2011).

3.1 Benefícios com a aplicação do MES
Consideram-se potenciais benefícios com a aplicação do MES (KLETTI, 2007;
MEYER; FUCHS; THIEL, 2009; NEVES E SANTOS, 2007):
a) Transparência Integrada de Dados
O que falta nos sistemas de produção atuais é o registro pontual de dados de
produção e sua avaliação geralmente isolada usando o cálculo da tabela.
Geralmente, não há uma visão geral integrada de todos os dados para uma
avaliação da situação geral. O MES é o instrumento para o registro integrado de
dados e monitoramento das informações e desempenho em tempo real,
democratizando a informação, para análises de longo prazo e tem a capacidade
determinar, a qualquer tempo, onde o produto se encontra.
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b) Redução do tempo gasto
A redução do tempo de processamento para ordens de produção geram
economias às empresas. O uso de tempo para processar um pedido pode ser
dividido nas seguintes áreas de tempo:
•

Processos Administrativos: ampliação da capacidade de percepção de eventos
operacionais do fluxo produtivo e direcionamento dos esforços para as situações
críticas.

•

Planejamento da ordem operacional: integração do processo produtivo com o
sistema de planejamento.

•

Configuração/ Mobilização: a sequência pode ser otimizada em relação aos
aspectos de custo e minimizando os tempos de mobilização.

•

Ciclo da Produção: além do MES, é essencial que a gerência de produção
busque implementar ações de melhorias no processo e na organização no local
de trabalho.

•

Coleta de dados: Em processos manuais como o início de um pedido ou
operação, configuração e produção, etc., a gravação de dados é realizada
principalmente através de um terminal, reduzindo consideravelmente o input as
informações, que são gravadas automaticamente e salvos no MES.

•

Espera: um sistema de planejamento integrado pode eliminar ou minimizar essa
fonte de perda, que pode ser devido à falta de recursos (material, ferramentas e
equipamentos) ou de informação.

•

Tempo total de processamento: consequência dos outros benefícios citados.

•

Armazenamento provisório e/ou final.

c) Redução de despesas administrativas
Geralmente,

há

considerável

potencial

de

economia

nas

atividades

administrativas. O objetivo é verificar em que medida as atividades de criação de
valor indireto podem ser eliminadas ou reduzidas consideravelmente através da
implementação de um MES. Atividades de criação indireta de valor são eliminadas
ou, pelo menos, reduzidas consideravelmente (coleta de dados e redução do uso
de papel).
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d) Melhoria no atendimento ao cliente
Datas de entrega confiáveis e informações sobre o progresso do pedido são
essenciais no mercado hoje. Com um MES, a possibilidade do cumprimento dos
prazos são maiores. Embora o benefício dessas opções não possa ser medido
diretamente, a imagem de uma produtora melhora e os aumentos de pedido são
mais prováveis.
e) Sistema de alertas antecipados
Desvios inaceitáveis são reconhecidos imediatamente pelo controle em tempo
real de todos os parâmetros que influenciam em um processo de produção, e as
medidas podem ser tomadas de acordo com as situações detectadas.
f) Aumento a produtividade dos funcionários
A melhora de desempenho da mão de obra direta está ligada diretamente aos
sistemas de alertas antecipados e às informações fornecidas em tempo real, que
são base para a detecção e causa dos desvios e promovem a melhoria da
qualidade das decisões e tomada de ação imediata.
A redução do tempo de atravessamento pode ser considerada como o fator mais
importante para a eficiência econômica no processo de produção. Ainda relacionados à
este tempo, existe o tempo de entrega – conferindo vantagem competitiva —,
confiabilidade na entrega – satisfação dos clientes —, inventário e rendimento. Usando
um sistema MES torna-se possível identificar todas essas potencialidades e explorá-las
sistemicamente. Tais exemplos demonstram que melhorias em potencial podem estar
escondidas em uma empresa e, com o auxílio de um sistema MES, podem ser
descobertas como mostrado (KLETTI, 2007).

3.2 MESA (Manufacturing Enterprise Solution Association)
A Manufacturing Enterprise Solution Association (MESA) International foi a
primeira instituição a se dedicar ao tema MES. Trata-se de uma associação mundial
sem fins lucrativos que integra empresas de manufatura, fornecedores de tecnologia de
informação, empresas de sistemas integradores, empresas de consultoria, analistas,
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acadêmicos e estudantes. O propósito desta organização é buscar melhorias nos
processos produtivos mediante a otimização de aplicações existentes ou através de
sistemas de informação inovadores (SANDRINI, 2014).
O conceito internacional de MES mais usada é a da MESA:
Manufacturing Execution System (MES) entrega informação que permite a
otimização das atividades de produção desde a emissão da ordem de
produção até o produto acabado. Usando dados atualizados e precisos o MES
guia, responde por e relata as atividades do chão de fábrica assim que
ocorrem. A resposta rápida resultante às mudanças de quaisquer condições
operacionais, acoplada com um foco em reduzir as atividades sem valor
agregado, dirige efetivamente as operações e processos de uma empresa. O
MES aumenta o retorno sobre ativos da produção bem como os giros de
estoque de produtos acabados, margem bruta e desempenho de fluxo de
caixa. MES proporciona informação crítica para a missão da empresa sobre as
atividades de produção através de toda a organização e cadeia de suprimentos
via comunicações bidirecionais e em tempo real (Manufacturing Enterprise
Solution Association).

MESA tem uma gama de informações sobre os temas de gerenciamento de
produção, criação de produtos, gerenciamento de qualidade e produção otimização
para fábricas e provedores de soluções. Aqui, a integração de sistemas orientados para
a produção (processos de execução) é de particular importância. Os 11 grupos de
funções de um MES são os seguintes, de acordo com MESA (MEYER; FUCHS; THIEL,
2009):
a)

Bom planejamento do fluxo de trabalho: Este grupo prevê um

planejamento de sequência ideal em relação às condições básicas relevantes
(tempos de preparação, tempo de processamento, etc.) com base nos recursos
disponíveis e informações anteriores do controle.
b)

Gerenciamento

de

recursos

com

manutenção

de

status:

É

monitoramento de recursos como máquinas, equipamentos, matéria-prima, mão
de obra e documentação necessária para realizar as operações. É o elo entre o
plano gerado pelo sistema de planejamento de produção e os recursos de
fabricação
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c)

Controle da unidade de produção: Controle do fluxo de unidades de

produção com base em pedidos, lotes, etc. Os eventos durante a produção
contínua são respondidos imediatamente e, se necessário, o plano é ajustado.
d)

Controle de informação: Interface que permite visualizar os dados

referentes à produção que podem ser coletados manual ou automaticamente
nas unidades de produção. Coleta de dados de dia/hora de paradas de
equipamentos e mão de obra com as devidas causas são exemplos deste item
e)

Registro de dados operacionais: Registro automático ou manual de

todos os dados operacionais relacionados à produção vinculados à unidade de
produção.
f) Gerenciamento de equipe: Gravação de horas de trabalho da equipe e potencial
para editar em caso de ausência, feriado, etc.
g)

Gestão de qualidade: Análises de dados de medição relacionados à

produção em tempo real, a fim de salvaguardar a qualidade do produto e ser
capaz de identificar problemas e pontos fracos em tempo hábil.
h)

Gerenciamento de Processos: Acompanhamento do processo de

produção real, incluindo funções de gerenciamento de alarmes.
i)

Gerenciamento de manutenção: Registrar o uso do material operacional
e as horas de uso para iniciar tarefas de manutenção periódica e preventiva. O
sistema também suporta a execução de manutenção.

j)

Rastreabilidade do lote: Registro de todos os dados relacionados à
produção em toda a cadeia de produção para garantir que todos os produtos
fabricados sejam rastreáveis. Permite visualizar a localização de um produto,
assim como quem está trabalhando nele.

k)

Análise de desempenho: Desde os tamanhos fabricados até o tempo

ocioso, interrupções, contadores de peças, etc., os índices gerenciais são
produzidos prontamente, em tempo real, se possível, para permitir uma
avaliação simples da eficiência da produção, detecção de problemas, etc.
formatos de diagramas são disponibilizados para o usuário.

3.3

ISA (Instrumentation Systems and Automation Society)

Geralmente, o sistema ERP não possui aplicativo referente ao controle do local
de produção e os dados obtidos são genéricos e de difícil acesso. Isso acontece
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porque o ERP é projetado com foco econômico/ financeiro (pedidos, compras,
recebimentos, pagamentos, estoque, custo), enquanto o MES tem foco em outros
processos gerenciais (qualidade e produção) (VANDERLEI, 2009).
Da mesma forma, Kletti (2007) diz que sistemas corporativos como o ERP não
suporta a hierarquização e separação entre os níveis de automação existente em um
sistema de produção e tendem a trabalhar no longo prazo, com um horizonte de
semanas ou meses. Enquanto o planejamento da produção em médio prazo trata com
semanas ou dias e o planejamento detalhado atua no curto prazo, considerando dias e
turnos de produção. Decisões tomadas no âmbito da gestão da produção devem ser
feitas dentro de um intervalo de tempo que varia desde o turno de produção até
minutos, enquanto os sistemas de automação, com suas máquinas e sistemas de
controle, devem reagir dentro de minutos ou até segundos (Figura 8) (KLETTI, 2007).
Figura 8: Influência do MES em diferentes níveis e horizonte de tempo.

Fonte: adaptado de KLETTI (2007) apud GAMA (2011).

Neste sentido, a Instrumentation Systems and Automation Society (ISA), agindo
de acordo com recomendações da MESA, as ampliou sistematicamente em diretrizes
para processos em lote (S88 Standard) e processos gerais (SP95), que além de tratar
do assunto MES, define um modelo de integração entre os sistemas ERP de gestão
empresarial com a automação do chão de fábrica. (MEYER; FUCHS; THIEL, 2009).
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O modelo da norma ISA-95 foi desenvolvido nos Estados Unidos e é um padrão
de referência para empresas usuárias como as de tecnologia da informação,
organizando as atividades envolvendo manufatura e automação, com foco nos detalhes
de integração, modelos de processos e terminologias. O modelo da norma ISA-95
ainda não se configura como um padrão que pode ser considerado totalmente pronto,
mas em evolução, desde 2000 (SILVA, 2014).
Segundo a norma ISA S95, a camada de gestão da produção (MES) deve
possuir as seguintes funcionalidades:
•

Avaliação de dados relevantes para a produção incluindo os custos reais da
produção

•

Gestão e manutenção de dados relacionados à produção, estoque, matériaprima, peças de reposição e energia. Além disso, efetua-se gestão dos dados
relativos aos funcionários, tais como pontualidade, planejamento de recursos
humanos, qualificação, calendário de feriados, etc.

•

Criação e otimização de um índice de paradas ou perdas de cada divisão ou
departamento, incluindo qualquer tipo de manutenção possível, tempos de
transporte e tudo que for relevante à produção.

•

Reserva de recursos importantes às ordens de produção (instalações, pessoal,
material, etc.). Quaisquer modificações como, por exemplo, uma quebra de
máquina deve ser registrada imediatamente para que os planos possam ser
alterados, se necessário. Os dados deverão ser arquivados no sistema. Pelo
sistema, as ordens de produção são transmitidas aos recursos disponíveis.
Estas são redistribuídas automaticamente no caso de qualquer interrupção.

•

Funções

gerais

de

monitoramento

acompanhamento, rastreabilidade, etc.).
•

Funções para a gestão da qualidade.

(gerenciamento

de

alarmes,
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A Figura 9 posiciona funcionalmente o ERP e o MES, mostrando toda a
significância dos processos indicados acima:
Figura 9: Níveis de modelo de acordo com ISA S95.

Fonte: adaptado de MEYER, FUCHS E THIEL (2009).

No que se refere aos níveis apresentados na Figura 4, tem-se (SILVA, 2014):
•

Nível 0: execução da produção;

•

Nível 1: controle da produção – aquisição de dados;

•

Nível 2: controle de produção – supervisão e controle;

•

Nível 3: gestão da produção – definição dos fluxos de operação / controle de
produtos e produções, manutenção dos dados e otimização dos processos
produtivos, o que abrange um intervalo de tempo trabalhado que vai de
segundos até turnos;

•

Nível 4: planejamento dos negócios e logística – definição do planejamento de
produção, necessidade de materiais e entrega aos clientes, o que determina o
nível de inventário desejado e a abrangência de um intervalo de tempo
trabalhado que vai de turnos até meses;
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Esses níveis podem ser desmembrados em atividades conforme acima, ou ainda
como sistemas, mostrado a seguir (SILVA, 2014):
•

Nível 0: sem sistema definido;

•

Nível 1: sistemas mais comuns – sensores, visão e atuadores;

•

Nível 2: sistemas mais comuns – PLC e SCADA;

•

Nível 3: sistemas mais comuns – MES, PLM e Planejamentos;

•

Nível 4: sistemas mais comuns – ERP, CRM e BI.

3.4 O MES e os critérios competitivos para a construção civil
As decisões que afetam o desempenho do sistema produtivo em termos de
critérios competitivos para empresas de construção civil são (ESCRIVÃO FILHO et al.,
1998):
•

Custos: relacionados ao cumprimento de prazos e utilização de recursos
materiais e humanos.

•

Qualidade: os principais problemas que ocorrem em empresas de construção
civil estão nas fases de projeto e na própria execução da obra (segurança do
trabalho, comunicações, organização do canteiro, movimentação de materiais,
ferramentas e máquinas e na área de recursos humanos) (HEINECK, 1995).

•

Velocidade de entrega: está relacionado diretamente ao aumento de
produtividade através do fornecimento de materiais no tempo correto,
disponibilidade de mão de obra, equipamentos e recursos financeiros. A
velocidade de entrega é um fator poderoso para a competitividade da empresa.

•

Confiabilidade de entrega: relacionado ao atendimento à normalização dos
materiais aplicados na obra e satisfação do cliente com o produto entregue.

•

Flexibilidade: influi incisivamente na estratégia de negócio da empresa de
construção civil e depende da qualificação técnica e capacidade da mão de obra
em produzir. A falta de condições de trabalho aos operários e a falha no
acompanhamento sistemático da empresa reduz drasticamente a produtividade.
Muitas empresas de construção civil não têm estruturas de apoio eficazes ao
canteiro de obras. Para uma empresa se tornar flexível, é necessário que exista
uma permeabilidade no trânsito de informações internas nas obras e entre os

43

setores da empresa. O acesso à informação pode ser melhorado através da
tecnologia da informação e, principalmente, de mudanças organizacionais.
•

Quebra de barreiras organizacionais: falha da empresa na percepção do
mercado, falta de informatização (acúmulo de formulários e arquivos
desnecessários) e falta de retorno de erros e problemas em obras.

•

Gestão de rede de suprimentos: deve procurar formar parcerias com uma rede
de fornecedores.
A partir dos critérios competitivos listados acima, verifica-se que o MES pode

atuar nos seguintes critérios:
•

Quebra de barreiras organizacionais: fornece informações transparentes e em
tempo real no desktop, eliminando a utilização de papeis e possibilitando a
gerência da obra identificar falhas e desperdícios no canteiro de obras em tempo
hábil e estabelecer ligação direta entre planejamento, controle e execução.

•

Flexibilidade: melhora o trânsito de informação no canteiro de obras e, por
consequência, o acompanhamento sistemático dos processos e produtividade
da mão de obra, o que diminui o tempo reação dos gestores aos desvios do
planejamento.

•

Confiabilidade de entrega: a transparência das informações e melhoria na
gestão dos processos e de produtividade aumenta a possibilidade de
cumprimento dos prazos planejados e satisfação do cliente.

•

Velocidade de entrega: a geração de informações transparentes e tempo real
possibilitam à gerência da obra identificar desvios que possam afetar o
desempenho da produção e/ ou o fluxo contínuo dos processos (transporte ou
falta de material, disponibilidade de mão obra e equipamentos, e assim por
diante).

•

Gestão da rede de suprimentos: com o monitoramento em tempo real, é possível
identificar desvios da produção cuja causa raiz é a falha no fornecimento de
recursos. A identificação desses mesmos desvios serve para empresa criar uma
percepção inicial da qualidade do atendimento dos fornecedores.

•

Custos: devido ao apoio dado à gestão da obra para garantir o cumprimento dos
prazos e aumento a produtividade no canteiro, que gera a otimização na
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utilização dos recursos, o MES é uma ferramenta que tem influência nos custos
dos processos produtivos.
Portanto, é possível afirmar que o MES é uma ferramenta que busca contribuir
para o aumento da competitividade das empresas.

3.5 O MES e o Lean Thinking (Pensamento enxuto)
A produção “Just in time” é a denominação que se deu no Ocidente ao Sistema
Toyota de Produção. Sua filosofia é o lean thinking (pensamento enxuto), que tem
como ideia básica buscar aumentar a flexibilidade da produção para atender à
demanda através do fluxo contínuo de materiais e demais recursos no processo,
diminuindo o tempo de execução da produção e eliminando desperdícios através da
produção de lotes pequenos, tempo de setups reduzidos, cooperação com
fornecedores e outras técnicas (SACOMANO et al., 2004).
Uma filosofia convencional de produção entende que (KOSKELA, 1992):
•

A produção é constituída de conversão (processamento) das matérias-primas e
todas as atividades são essenciais no processo produtivo.

•

Deve estar focada no controle dos custos das atividades.

•

A melhoria dos processos é através da implantação de novas tecnologias.

Porém, uma filosofia de produção com pensamento enxuto considera:
•

A produção sendo composta por atividades de conversão e de fluxo (inspeção,
movimento e espera), onde existem atividades que agregam e que não agregam
valor.

•

O foco deve estar no controle de custos, tempo e fluxo de valor no processo.

•

A melhoria contínua dos processos é por meio da eliminação de atividades que
não agregam valor, aumento da eficiência das atividades que agregam valor e
implantação de novas tecnologias.
O pensamento lean é aplicado na indústria da construção civil com o termo lean

construction (construção enxuta). Os 11 princípios da construção enxuta são
(KOSKELA, 1992; FORMOSO):
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1. Aumento do valor da produção através da consideração sistemática dos
requisitos do cliente: identificação das necessidades do cliente.
2. Redução do tempo de ciclo: tempo representado pela soma dos tempos de
processamento, inspeção, espera e movimentação. Promove entregas mais
rápidas ao cliente, maior facilidade na gestão do processo, aumento no efeito
de aprendizagem,
3. Redução de atividades sem valor agregado: as atividades que agregam valor
convertem material/ informação no que é requerido pelo cliente. As
atividades que não agregam valor consomem tempo, esforço e espaço, mas
não adicionam nenhum valor ao produto final adquirido pelo cliente.
4. Simplificação minimizando o número de etapas, partes e ligações dos
processos: por meio de equipes polivalentes, utilização de elementos préfabricados e disponibilização prévia de recursos para produção.
5. Controle de foco no processo completo: medição do processo completo.
6. Melhoria do fluxo de balanceamento com melhoria de conversão: promove a
utilização de menos recursos.
7. Redução da variabilidade: através da padronização dos procedimentos e
materiais utilizados.
8. Aumento da transparência do processo: sinalizações, implantação de
sistemas de informação, coleta de indicadores de desempenho e controles
visuais.
9. Aumento da flexibilidade de saída: através de operários polivalentes e
personalização o mais tarde possível no processo.
10. Construção melhorias contínuas no processo: através da mensuração e
monitoramento das melhorias, definição de metas, padronização de
procedimentos e vinculação dessas melhorias ao controle.
11. Benchmark: processo de avaliação da empresa em relação à concorrência,
por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas e/ou
aperfeiçoa os seus próprios métodos.
Portanto, uma empresa que tem uma filosofia de produção enxuta enxerga o que
é valor para o cliente, identificando quais atividades em seu processo produtivo que
agregam valor e as que não agregam valor ao cliente. O fluxo da produção é contínuo,
evitando paradas e interrupções ao longo do processo produtivo até a entrega ao
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cliente. Sua produção é puxada (e não empurrada) para evitar estoques
desnecessários e está em busca da perfeição através da melhoria contínua dos
processos.
Segundo Ohno (1988), existem sete tipos de desperdícios, que não agregam
valor e devem ser eliminados ou ao menos minimizados:
•

Superprodução: quando é produzida uma quantidade maior que a necessária ou
de forma antecipada à demanda.

•

Espera: relacionado ao tempo de esperar para disponibilidade de recursos
(materiais, equipamentos e ferramentas) ou de informação.

•

Transporte: Manuseio excessivo ou inadequado de materiais.

•

Processamento em si: decorre da falta de padronização dos procedimentos, falta
de treinamento da mão de obra ou deficiências nos projetos.

•

Estoque: estoques excessivos que resultam em desembolso antes do
necessário, ocupação desnecessária de espaço e risco deterioração dos
materiais.

•

Movimentação: movimentos desnecessários dos trabalhadores durante a
operação

•

Defeito: ocorre quando produtos são produzidos não atendem às exigências da
qualidade.
O conceito lean e o MES se complementam, pois este pode contribuir para

alcançar os objetivos e efetivar os princípios do conceito lean por meio da geração de
informações da produção, aumentado a transparência dos processos produtivos. Isso
auxilia a equipe gestora da produção a monitorar em tempo real as células de produção
e identificar as tarefas e etapas que não agregam valor, reduzindo os tempos de
espera, armazenamento e transporte, sincronizando os processos de produção e
aumentando a produtividade (torna-se um ciclo de busca pela melhoria contínua nos
processos produtivos).
3.5.1 Estratégia da Manufatura na construção civil
A estratégia da manufatura para a construção civil é uma ferramenta que buscar
aumentar a competitividade da empresa, através de um padrão coerente de tomadas
de decisão e de organização dos recursos. Podem-se considerar as seguintes
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abordagens no âmbito da manufatura, no setor da construção civil (ESCRIVÃO FILHO
et al., 1998),:
•

O processo de construção: eliminar a distância entre a equipe gestora e a mão
de obra no canteiro. Cumprir os prazos planejados, aumentar a velocidade de
entrega e buscar controlar todas as variáveis que possam interferir no
cumprimento de prazos e qualidade.

•

Eficácia: uma gestão estratégica de custos para as empresas de construção civil
envolve toda a cadeia de valores, devendo iniciar desde a relação da empresa
com fornecedores até o pós-entrega.

•

Fazer certo da primeira vez: Muitas empresas da construção civil verticalizam
todas as fases da construção (concepção, projeto e execução).

• Envolvimento de toda a empresa no processo: Para promover a integração
dentro da empresa, devem-se buscar facilitadores de informação e comunicação
entre os diferentes níveis hierárquicos, gerenciais e produtivos, de tal forma que
direcione a gerência para a produção.

• Decisões proativas: Além da integração entre todos os níveis da empresa, é
necessário que os envolvidos no processo estejam engajados em agir conforme
os princípios da manufatura. Muitos dos problemas que ocorrem numa obra são
passíveis de antecipação e resolução, porém muitas vezes a equipe gestora da
obra espera os problemas ocorrerem para tomar ações corretivas.

• Tomada de decisões: Cada decisão dentro e fora do canteiro de obras implica
na alocação de tempo, materiais e mão de obra, que afetam diretamente todos
os níveis da empresa. Para tomadas de decisão, é necessário observar quais as
alternativas de decisão e qual o impacto que as decisões terão dentro do
ambiente competitivo da empresa. Para isso, é necessário que as informações
que servirão como base para tomadas de decisão estejam claras e precisas e
cheguem num tempo hábil à equipe gestora. A coordenação de tomada de
decisões evita o retrabalho e desperdício de tempo e recursos.
Conforme explanado anteriormente neste capítulo, MES é um sistema de
Tecnologia da Informação que fornece uma visão geral integrada dos eventos da
produção e aponta os desvios no processo produtivo, o que gera informações
confiáveis e em tempo real para que a gerência da produção possa investigar as
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causas raiz dos desperdícios (atividades que não agregam valor) e que servem como
base para rápidas tomadas ação. Como consequência, os processos melhoram
continuamente, diminuindo os custos de produção e aumentando a velocidade de
entrega do produto. Portanto, o MES é uma alternativa de contribuição num processo
de implantação de estratégias de manufatura na construção civil.

3.6 Método de pesquisa
Baseado em Gerhardt e Silveira (2009), esta pesquisa é classificada da seguinte
forma:
•

Abordagem mista (quantitativa e qualitativa): alguns resultados da pesquisa
podem ser quantificados e são tomados como se constituíssem um retrato real
do objeto estudado considerando a compreensão da realidade com base na
análise dos índices de produtividade e do PPC. Outros resultados serão
qualitativos, como foco na compreensão da equipe gestora da obra em estudo,
por meio de aplicação de questionários;

•

Natureza aplicada: o trabalho objetiva gerar conhecimentos para aplicação
prática, dirigidos à solução de problemas específicos (falha na gestão da mão de
obra no canteiro e no planejamento da obra);

•

Objetivo exploratório: proporcionar maior familiaridade com o MES, com vista a
torná-lo mais explícito e construir hipóteses.

•

Procedimento:
a) Bibliográfico: os conceitos para implantação do sistema foram obtidos a
partir da pesquisa de referências já publicadas.
b) Levantamento: o levantamento será num canteiro de obras para obtenção
de dados agrupados para possibilitar uma maior riqueza na análise dos
dados.
c) Estudo de caso: o trabalho irá analisar os ganhos num canteiro de obras,
conhecendo com profundidade como e por que se deve utilizar o MES
como uma ferramenta para auxiliar na gestão da produção;
d) Pesquisa-ação: O autor está envolvido de modo cooperativo, pois é o
responsável pela implantação do MES na obra e sugere melhorias nos
processos produtivos. Porém, não faz parte da equipe gestora da obra
para tomar as ações e eliminar os desvios identificados.
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3.6.1 Metodologia de implantação e utilização do MES
Para desenvolvimento da pesquisa e implantação e utilização do MES no estudo
de caso, foram realizadas ações baseadas nos modelos adotados por Silva (2014) e
Sandrini (2014), com adaptações para atender às particularidades da indústria da
construção civil:
1. Caracterização da obra: Listar as principais características da construção, como
tipo de obra, quantidade de pavimentos, área construída, atividades planejadas,
prazos da obra e número de funcionários planejados;
2. Verificação de procedimentos de gestão atuais: identificar os procedimentos

internos de planejamento e gestão de negócios e da produção da empresa
utilizando o checklist apresentado no quadro 3.
Quadro 3: Diagnóstico dos procedimentos de gestão - Modelo

ITEM

DESCRIÇÃO

a

Faz uso de algum ERP?

b

Faz uso de algum sistema de monitoramento em tempo real da produção?

c

Possui índices históricos de produtividade de outras obras?

d

Coleta dados de produtividade relacionando a atividade x mão-de-obra?

e

A obra tem uma Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

f

Possui em algum sistema corporativo "Orçamento da obra"?

g

Possui levantamentos de quantitativos de todas as atividades da obra detalhados
por ambiente em planilha eletrônica ou em editor de texto?

h

Possui em algum sistema corporativo o "Cronograma da obra" (Plano Mestre de
Produção)?

i

Possui um planejamento periódico de quantidade de mão de obra (por função
e/ou etapa)?

j

Possui Planejamento das necessidades de materiais?

k

Calcula o Percentual de Programação Concluído (PPC)?

l

Possui em algum sistema corporativo ou em planilha eletrônica ou em editor de
texto o "Planejamento Semanal da obra"?

SIM

NÃO

Fonte: elaborado pelo autor.

3. Instalação do sistema MES: o fornecedor do MES realiza a visita ao local da
obra para validar a infraestrutura de TI existente, instala o MES no servidor da
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empresa, instala o aplicativo do MES no tablet (módulo coletor de dados), instala
o sistema no desktop dos agentes envolvidos no projeto para acesso às
informações e avalia e testa a instalação;
4. Cadastro do planejamento da obra no sistema: lançamento das informações da
obra no sistema como o cronograma físico da obra, quantidade planejada de
serviço, relação de funcionários e suas respectivas funções, ambientes do local
de produção e planejamento de curto prazo;
5. Treinamentos:
a. Reunião inicial com toda a equipe gerencial da obra para explanar os
objetivos do MES;
b. Treinamentos com a equipe gestora para acessar e utilizar o sistema
instalado em seus respectivos desktops;
c. Treinamentos conceituais do MES e lean construction, que servirá como
base de conhecimento para verificar os desvios na produção, identificar
as atividades que não agregam valor na produção, eliminar os
desperdícios e aumentar a produtividade da mão de obra;
d. Treinamento para coleta de dados, onde os profissionais responsáveis
pela coleta de dados são treinados para lançar no sistema as informações
obtidas no canteiro. Os critérios de medição de subtarefas que compõem
uma tarefa (regra de crédito) também são definidos nesta fase junto com
a engenharia da obra;
e. Treinamento do TI da empresa para realização da manutenção do
servidor onde o MES foi instalado.
6. Coleta de dados da produção: coleta contínua dos dados e informações sobre
os eventos que ocorrem durante a produção no canteiro. As medições das
atividades consistem em medir a quantidade executada por funcionário,
lançamento dos horários de início e fim da atividade do dia, registro fotográfico
do serviço em execução ou concluído e registro de observações ou atividades
paradas;
7. Reuniões gerenciais (análise de dados): Realizar reuniões periódicas com a
equipe gestora da obra e diretoria para acompanhar o desempenho da produção
por meio da análise das informações fornecidas pelos MES e identificar perdas e
desvios em relação ao planejamento. Nas reuniões também são reforçados os
conceitos para utilização do sistema e trocas de informações e conhecimentos.
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8. Investigação das causas raiz e tomadas de ação: a equipe gerencial reúne
mestres e encarregados para identificar as causas dos desvios verificados na
fase 7 e debater ações efetivas para eliminação destes problemas. As fases 6, 7
e 8 ocorrem de forma cíclica até o fim da obra.

Fluxograma 5: Etapas da Implantação e utilização do MES.

Fonte: elaborado pelo autor.
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3.6.2 Método de elaboração do questionário
Além da análise de indicadores de desempenho da produção com a utilização do
MES (resultados quantitativos), foi aplicada a técnica de questionário para verificar os
resultados qualitativos da utilização da ferramenta na rotina dos agentes envolvidos na
gestão dos processos produtivos. O questionário aplicado foi adaptado do estudo de
Vanderlei (2009), que o utilizou para verificar a utilização do MES numa usina no setor
aeronáutico. O questionário foi estruturado em quatro partes (Apêndice 1):
•

Coleta de dados da pessoa pesquisada;

•

Verificação dos procedimentos de gestão da empresa antes da implantação do
MES (perguntas 1 a 5);

•

Coleta de informações sobre a implantação do MES para avaliar sua eficácia
(perguntas 6 a 12);

•

Questionário de múltipla escolha com cinco perguntas relacionadas a critérios
competitivos para uma empresa de construção civil: produtividade, pontualidade,
capacitação técnica dos envolvidos, relacionamento com os clientes e resultados
gerais da empresa.

São listadas abaixo as perguntas que compõem questionário aberto e o objetivo
da cada uma:
1. “Como era o apontamento de produção antes do MES?”
Verificação de como era o processo de controle da produção antes da
implantação do MES.
2. “Como era realizado o planejamento (curto, médio e longo prazo) e
acompanhamento do andamento físico da obra?”
Verificação dos procedimentos de planejamento e controle do progresso físico
que antecederam o MES.
3. “Como era realizada gestão da produtividade da mão de obra antes da
implantação do MES?”
Verificação do procedimento de acompanhamento da produtividade dos
operários
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4. “Qual é a sua percepção sobre o desempenho da produtividade da obra antes
do MES?”
Essa pergunta foi elaborada para entender a visão que cada pesquisado tinha
sobre a produtividade da empresa, além verificar a eficácia do controle realizado.
5. “As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas e tratadas de
maneira a eliminar as causas raízes? Por favor, explique.”
Buscou-se entender se os desvios identificados eram tratados para eliminar as
causas raiz e a eficácia dos processos de tomada de ação.
6. “Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi implantado de
maneira adequada? Por favor, explique.”
O objetivo de esta pergunta é detectar alguma dificuldade ou resistência na fase de
implantação do MES.
7. “Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar as perdas, antes
e depois do MES?”
O objetivo da pergunta é obter do pesquisado as facilidades e dificuldades que o
MES proporcionou no trabalho de monitoramento e controle da produção e andamento
físico da obra.
8. “O sistema é simples de operar e útil para a empresa?”
Verificar alguma dificuldade no uso da ferramenta e sua utilidade.
9. “Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?”
Verificar que tipos de benefícios com o uso do MES
10. “Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram diretamente com
o sistema?”
Verificar se o pesquisado sentiu que a ferramenta pode gerar benefícios para
todas as partes interessadas (equipe gestora da obra, setor de planejamento, setor de
produção, etc.).
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11. “O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?”
Buscou-se verificar novos procedimentos para melhorar o uso da ferramenta.
12. “Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?”
Verificar se o pesquisado acredita nos resultados que o MES pode trazer à
empresa.

3.6.3 Solução MES utilizada no estudo de caso

A solução de MES utilizada neste estudo de caso foi do grupo Best Results/
MAP Technology, brasileiro e sediado em Manaus-AM, e que possui experiência
específica de quase 30 anos para a aplicação, suporte técnico online e sistema
funcionando em empresas de manufatura em países como Argentina, Chile e Estados
Unidos, além de oferecer um sistema MES específico para aplicação na indústria da
construção civil. Não é de conhecimento do autor outro fornecedor de MES que ofereça
a ferramenta especificamente para o setor da construção civil. O sistema MES
escolhido apresenta as seguintes informações a partir do cadastro do planejamento no
seu servidor e coleta de dados nos meios produtivos:
•

Informações integradas e resumidas num gráfico de Gannt: visualização de
paradas nos serviços e o motivo, projeção de término dos serviços com base na
produtividade real da mão de obra e rastreabilidade das atividades (registro
fotográfico de cada atividade medida, nome dos operários alocados e suas
funções em cada tarefa e ambiente da obra, quantidade executada acumulada
de cada tarefa);

•

Programação semanal elaborada pela engenharia, que é cadastrada no servidor
do sistema;

•

Relatórios de produtividade de cada operário e seu local de produção;

•

Relatório de quantidade executada acumulada e de cada operário;

•

Relatório do andamento físico (executado x planejado);

•

Gráficos de mão de obra por função e por etapa da obra (planejado x real).
Para implantar do sistema MES utilizado neste estudo, é necessário que a

construtora disponibilize:
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•

Estrutura Analítica de Projetos da obra;

•

Programação semanal das atividades;

•

Cronograma da obra;

•

Lista de operários alocados no canteiro;

•

Projetos de arquitetura;

•

Levantamentos de quantitativos das atividades detalhados por ambiente;

•

Histograma de mão de obra planejada;

•

Servidor disponível para instalação do sistema.
A coleta de dados deve ser realizada via tablet (sistema operacional Android),

conectado à internet, onde é instalado o aplicativo do MES para que sejam lançadas as
informações coletadas no canteiro de obras no servidor do sistema. As informações
são automaticamente atualizadas e disponibilizadas no desktop dos agentes envolvidos
na gestão da construção.
Tendo como base os procedimentos do fornecedor do MES para o estudo de
caso deste trabalho, as principais regras adotadas para uniformização quanto à
apropriação do consumo da mão de obra são as seguintes: cálculo de horas de
trabalho despendidas por uma equipe, composta por mão de obra direta qualificada
(encarregados e ajudantes não são contabilizados); horas de absenteísmo não são
contadas; as horas apropriadas são as horas pagas (desconsideram-se horas extras).
A Figura 10 apresenta de forma simplificada como o MES utilizado neste estudo calcula
as horas de trabalho de uma equipe.
Figura 10: Medindo o consumo de mão de obra.

Fonte: SOUZA (1996).
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O sistema MES escolhido para ser utilizado neste trabalho mede a produtividade
da mão de através da relação da quantidade de serviço executada (saída) aos
homens-hora consumidos (entrada):
Produtividade =

Quantidade de serviço
Homens − hora (Hh)

O índice fornecido pelo sistema é o inverso da razão unitária de produção
(RUP). Quanto maior o valor da RUP pior é a produtividade (SOUZA, 1996).
Através do Gráfico de Gannt, a equipe gestora compara as barras de projeção
de término das atividades às barras das datas planejadas no cronograma para
identificar possíveis atrasos e/ou desvios de prazos.
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4

ESTUDO DE CASO

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da implantação
utilização do MES para monitorar as atividades no canteiro de obras em estudo.
Dificuldades como a resistência para utilizar o sistema e aumentar a conscientização
dos envolvidos para mudar os procedimentos de planejamento e controle foram
encontrados durante o processo de implantação do MES. Outros fatores importantes
para o sucesso da implantação do MES como investimentos em TI, treinamentos em
capacitação dos gestores e apoio da alta administração foram superados com
facilidade.

4.1 Aplicação da Metodologia para implantação e utilização do MES

O modelo para implantação do MES em obras demonstrado no item 3.6.1 foi
empregado no estudo de caso.

4.1.1 Caracterização da obra

O estudo de caso ocorreu numa obra residencial localizada na região CentroSul de Manaus/AM. O projeto do empreendimento possui 31 casas, salão de festas,
área da piscina, churrasqueira, quadra poliesportiva e guarita. A área construída total
do empreendimento é de 4.322,65 m² numa área de terreno de 7.200,00m², 12 casas
com área construída de 128m² e 19 casas com área construída de 145m² cada e
possuía um prazo de execução de obra de 25 meses. O Quadro 4 apresenta o
cronograma físico da obra planejado pela construtora:
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Quadro 4: Cronograma físico da obra

ETAPA

DATA INÍCIO

DATA FIM

MOVIMENTO DE TERRA

ETAPA

22/06/2015

02/09/2015

Alvenaria estrutural

Locação e montagem de gabaritos

22/06/2015

02/09/2015

INSTALAÇÕES PREDIAIS

22/10/2015

30/11/2015

CONTENÇÕES

VEDAÇÕES VERTICAIS
Alvenaria Bloco Cerâmico

DATA FIM

SUPERESTRUTURA - ALVENARIA estrutural

Corte/ aterro

Muro de contenção

DATA INÍCIO

05/01/2016

14/09/2016

INFRAESTRUTURA

ETAPA

DATA INÍCIO

DATA FIM

PISOS
12/12/2015

25/04/2016

Contrapiso

25/02/2016

29/09/2016

Cerâmicas e porcelanato c/ rejuntamento

05/07/2016

18/01/2017

Instalações elétricas

11/02/2016

14/11/2016

Piso especiais

16/05/2016

17/02/2017

Instalações hidráulicas

17/12/2015

27/09/2016

Forro de gesso acartonado c/ tabica

09/06/2016

19/12/2016

Ar condicionado

20/04/2016

07/12/2016

PINTURA

Gás

10/11/2015

10/11/2015

Emassamento 2 demãos - Forro e parede

20/09/2016

02/03/2017

Pintura PVA látex 2 demãos - Forro e parede

26/10/2016

06/04/2017

28/10/2016

22/05/2017

ESQUADRIAS

Formas - Sapatas

04/09/2015

09/02/2016

Esquadrias de madeira

18/08/2016

23/02/2017

Textura

Armação - Sapatas

08/09/2015

11/02/2016

Esquadrias de ferro

09/02/2016

26/09/2016

APARELHOS

Lançamento de concreto

09/09/2015

15/02/2016

Esquadrias de alumínio - Caixilhos

04/08/2016

08/02/2017

Louças e metais sanitários

02/08/2016

05/05/2017

Escavação de sapatas/blocos

04/09/2015

15/01/2016

Contramarco

16/02/2016

27/09/2016

Acabamentos elétricos e luminárias

11/11/2016

21/04/2017

Contrapiso de concreto

11/12/2015

10/06/2016

REVESTIMENTO INTERNO

Bancadas de granito

20/09/2016

01/03/2017

Escavação manual - Baldrame

11/12/2015

10/06/2016

Chapisco

16/02/2016

23/09/2016

ELEMENTOS DECORATIVOS

Bloco cerâmico - Baldrame

11/12/2015

10/06/2016

Reboco

19/02/2016

21/10/2016

Corrimão aço inox - Casas

02/05/2017

15/06/2017

Concretagem - Baldrame

11/12/2015

10/06/2016

Cerâmicas c/ rejuntamento

25/03/2016

24/11/2016

Guarda-corpo aço inox - Piscina

28/10/2016

13/04/2017

Baldrame - Regularização

11/12/2015

10/06/2016

REVESTIMENTO EXTERNO

Reaterro

05/10/2015

08/10/2015

Chapisco externo

22/04/2016

28/09/2016

Churrasqueira

31/01/2017

07/02/2017

Reboco externo

28/04/2016

12/10/2016

Revestimento em ACM - Guarita

27/07/2016

03/08/2016

SUPERESTRUTURA - PILAR/ VIGA/ LAJE

ÁREAS COMUNS

Formas - Pilar

23/09/2015

07/03/2016

TRATAMENTOS

Sarjeta e meio fio

20/02/2017

18/02/2017

Formas - Viga/ Laje

08/10/2015

15/03/2016

Cimentado de regularização

19/02/2016

29/09/2016

Calçada de concreto

12/10/2016

18/05/2017

Concretagem de pilar

24/09/2015

10/03/2016

Impermeabilização de banheiros/ varandas

25/02/2016

14/10/2016

Asfaltamento/ sinalização do viário

17/10/2016

25/05/2017

Concretagem de viga/laje

16/10/2015

09/03/2016

Impermeabilização c/ manta

13/01/2016

18/08/2016

Jardins

06/02/2017

03/05/2017

Laje pré-moldada - 1o pavimento

16/10/2015

09/03/2016

Proteção mecânica

05/01/2016

14/10/2016

Piso para quadra poliesportiva

08/04/2017

14/04/2017

Laje pré-moldada -Cobertura

07/12/2015

06/06/2016

Lixeira tipo industrial

13/07/2017

14/07/2017

Armação de pilares

09/09/2015

09/03/2016

LIMPEZA

Armação de vigas

09/10/2015

12/11/2016

Limpeza geral

12/04/2017

31/07/2017
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A construtora responsável pela obra possui cerca de 20 anos de experiência no
mercado da construção civil e é sediada em Manaus/AM. Sua principal atividade é a
construção e incorporação de empreendimentos, principalmente no segmento
residencial. A empresa optou predominantemente pela mão de obra própria na obra em
estudo.
Baseado na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) da construtora, as seguintes
etapas da obra foram estudadas: Instalações Prediais, Alvenaria, Coberturas,
Esquadrias,

Revestimentos

de

piso

e

parede,

Revestimento

externo,

Impermeabilização, Forro de Gesso, Pintura, Louças e metais sanitários, Acabamentos
elétricos e Luminárias.
Todas as atividades na obra que agregam valor foram estudadas. As equipes
operam de segunda à sexta-feira (serviços pontuais também eram realizados aos
sábados), com jornada de trabalho de 7h as 16h30 de segunda-feira a quinta-feira (8,5
horas trabalhadas) e de 7h as 15h30 nas sextas-feiras (7,5 horas trabalhadas), com
parada para o almoço de 12h as 13h. O estudo foi realizado entre Dezembro/2015 e
Dezembro/2016.
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Figura 11: Implantação do empreendimento.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.1.2 Verificação dos procedimentos de gestão da empresa

Através de um checklist, foi verificado como era feito o planejamento e controle
da produção no canteiro (Quadro 5):
Quadro 5: Diagnóstico dos procedimentos de gestão da obra.

ITEM
a

DESCRIÇÃO

SIM NÃO

Faz uso de algum ERP?
Faz uso de algum sistema de monitoramento em tempo real da
produção?

X

c

Possui índices históricos de produtividade de outras obras?

X

d

Coleta dados de produtividade relacionando a atividade x mão-deobra?

X

e

A obra tem uma Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

X

f

Possui em algum sistema corporativo "Orçamento da obra"?

X

g

Possui levantamentos de quantitativos de todas as atividades da
obra detalhados por ambiente em planilha eletrônica ou em editor de
texto?

X

h

Possui em algum sistema corporativo o "Cronograma da obra"
(Plano Mestre de Produção)?

X

i

Possui um planejamento periódico de quantidade de mão de obra
(por função e/ou etapa)?

j

Possui Planejamento das necessidades de materiais?

X

k

Calcula o Percentual de Programação Concluído (PPC)?

X

l

Possui em algum sistema corporativo ou em planilha eletrônica ou
em editor de texto o "Planejamento Semanal da obra"?

X

b

X

X

Fonte: elaborado pelo autor.
Ao analisar o checklist, foi observado que a construtora possui um sistema ERP
para gestão dos negócios da empresa. Porém, ela não faz uso de um sistema de
monitoramento em tempo real da produção. Também se observou que, no âmbito de
planejamento e controle da produção, a gerência da obra utiliza o planejamento de
longo prazo como ferramenta de acompanhamento do progresso físico da obra e a
programação de curto prazo (planejamento semanal) para orientar a equipe
operacional no canteiro, além do acompanhamento do PPC e de índices de
produtividades históricos e da própria obra para identificação de desvios na produção.
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4.1.3

Instalação do MES e cadastro do planejamento da obra no sistema
Após o fornecedor do MES instalar o sistema no servidor da construtora, foram

inseridas as informações de planejamento da obra. Foram cadastradas as seguintes
informações, em ordem cronológica:
1. EAP da obra: relação de etapas, sub-etapas e atividades;
2. Ambientes do projeto: guarita, salão de festas, quadra poliesportiva, Casa
1, Casa 2, Casa 3, etc;
3. Cronograma: data de início e fim de todas as atividades;
4. Quantitativos dos serviços: quantidades de serviços por ambiente de
todas as atividades levantadas pelo planejamento;
5. Cadastro dos operários: nome, função e empresa;
6. Planejamento de curto prazo da obra: cadastrado semanalmente após
disponibilização por parte da engenharia.

4.1.4 Treinamentos

Realização de reunião inicial com toda a equipe gerencial da obra para explanar
o estudo e seus objetivos. Realizaram-se treinamentos conceituais do MES e lean
construction com os gestores e posteriormente com os operários da obra. Os conceitos
lean servem como base de conhecimento para que os agentes envolvidos identifiquem
desperdícios na produção, como a espera, transporte, movimentação e retrabalho.
Nesta fase também ocorreu o treinamento do agente responsável pelo
apontamento dos operários e medição da quantidade executada dos serviços através
do tablet. Além do treinamento conceitual, também foi ensinado como utilizar o
aplicativo do MES no tablet e definida a rotina diária do agente.
O treinamento com setor de TI da empresa é foi feito para garantir que a
manutenção do servidor onde foi instalado o sistema seja feita conforme solicitado pelo
fornecedor do MES.

4.1.5 Coleta de dados da produção

A coleta foi realizada por um funcionário (estagiário de engenharia civil) através
do tablet, no qual este verificava todos os serviços da obra in loco de manhã e tarde e
apontava os operários e as atividades (nome, local de produção, atividade exercida no
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local, horário de início, horário de término, eventuais paradas e/ou observações,
registro fotográfico e quantidade executada) dentro do aplicativo do sistema MES
instalado no tablet. . Para comprovação das informações lançadas no sistema, o
aplicativo obriga o registro fotográfico de todos os serviços medidos. Devido a
imprevistos, eventualmente também eram feitas medições no período da manhã de
serviços realizados no dia anterior. O agente também identificava oportunidades de
melhorias no processo produtivo e repassava à equipe gerencial da obra.
As horas contabilizadas para medição das atividades seguiam o horário de
expediente (7h às 16h30 de segunda à quinta-feira e 7h às 15h30 nas sextas-feiras).
Horas de equipes paradas por conta de falta de material na obra, quebra ou ausências
de equipamentos, chuvas, reunião com a equipe de segurança da obra, horário de
almoço, saída antes do horário por questões médicas, entre outros, não são
contabilizadas para o cálculo da produtividade. Situações como espera de
abastecimento do material feita pelo servente, idas ao banheiro e conferência de
serviços com o mestre e encarregado foram contabilizados nas horas de trabalho. Os
ajudantes, que são profissionais que não produzem, não foram inclusos no cálculo de
produtividade (medição do serviço e contagem de horas trabalhadas).
A medição da atividade de alvenaria estrutural era realizada com base num
projeto impresso, onde já estavam apontadas as áreas de cada parede das casas. O
funcionário responsável pelas medições verificava as paredes que já haviam sido
executadas e as riscava com giz de cera para sinalizá-las como uma parede que já foi
contabilizada na medição e evitar que a mesma parede fosse contada duas vezes.
As atividades de marcação da alvenaria e armação e concretagem das
canaletas eram executas por outra equipe e medidas separadamente da alvenaria
estrutural.
É importante destacar que todos os critérios e procedimentos foram discutidos e
aprovados junto com a engenharia da obra.

4.1.6 Reuniões gerenciais, detecção de desvios e tomadas de ação

O MES disponibilizava as informações coletadas no canteiro de obras em tempo
real no programa instalado nos desktops de todos os gestores da obra. Os dados
disponibilizados pelo sistema eram analisados diariamente pelo engenheiro residente
da obra, discutidas semanalmente com o coordenador de obras e apresentado
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mensalmente para a diretoria da empresa. Durante as reuniões semanais, eram
debatidos os desvios do planejamento e os resultados das ações tomadas com base
nas informações disponíveis no sistema MES. Participavam da reunião as pessoas
responsáveis pela gerência, coordenação e planejamento da obra. O monitoramento
das atividades da obra possui duas etapas:
1. Coleta de dados: O funcionário responsável pela coleta de dados aponta os
operários em seus respectivos locais de trabalho e mede a quantidade de
serviço executada de cada funcionário. Nesta etapa também se identifica
possíveis desvios de produção e são questionadas as causas desses desvios
aos operários e encarregados. As causas dos desvios são preenchidas em
espaço específico do aplicativo no tablet. Anormalidades como chuvas, falta de
materiais ou qualquer situação que pudessem atrapalhar ou interromper a
produção eram registradas durante as medições para que a equipe gestora
pudesse verificar nas análises diárias os motivos de possíveis projeções de
atraso ou baixas produtividades.

2. Análise dos dados levantados no canteiro: o engenheiro residente da obra
acessa o MES no desktop diariamente para verificar os índices de produtividade
da mão de obra e progresso físico das atividades no gráfico de Gannt. Ao
identificar desvios da produção (baixo índice de produtividade, previsão de
atraso de serviços, atividades paradas ou tarefas não cumpridas conforme
planejamento de curto prazo), o mestre de obras e os encarregados da
construtora e de empreiteiros são convocados para verificar as causas raiz dos
problemas, com base nos conceitos do lean construction para definir as ações a
serem tomadas.

4.2

Resultados operacionais

O monitoramento em tempo real possibilitou à gerência da obra o acesso às
informações referentes aos eventos ocorridos durante o processo de produção no
canteiro de obras. Por meio do gráfico de Gannt e dos relatórios de produtividade, a
equipe gestora visualiza as paradas das atividades e seus motivos, observações de
interferências que estão interferindo na produção e a comparação da produtividade
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diária de cada funcionário. Essas informações geram mais transparência ao fluxo de
valor dos serviços e permite a investigação das causas raiz dos desvios e desperdícios,
análise das opções de decisão e ações corretivas para eliminar ou minimizar o tempo
gasto pelos operários com atividades que não agregam valor.
A aplicação do MES na atividade de alvenaria estrutural será abordada de forma
mais aprofundada para exemplificar as oportunidades de ganhos de produtividade e
prazo.
O cálculo do PPC também foi acompanhado para verificar o cumprimento das
atividades planejadas na programação semanal (planejamento de curto prazo).

4.2.1 Ganhos de produtividade: Atividade de Alvenaria estrutural

As estruturas das casas são de concreto armado no térreo e alvenaria estrutural
no 1º pavimento (Figura 12).

Figura 12: Execução de alvenaria estrutural.
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O planejamento de datas da atividade foi definido no planejamento de longo prazo pela construtora da seguinte forma: início
em 12/12/2015 e término em 25/04/2016 (Figura 13).

Figura 13: Cronograma de alvenaria estrutural.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A coleta de informações atividade de alvenaria estrutural era realizada duas
vezes por dia. Durante a coleta de informações, a mensuração da quantidade
executada diária era feita por meio de medições com trena. O metro quadrado (m²) foi
a unidade de medida adotada para esta atividade. Com base nos índices históricos
internos, a construtora definiu 1,00m²/Hh como meta de produtividade desta atividade
para os operários. O índice é próximo do valor mínimo da produtividade do TCPO 13
(Tabelas de Composições e Preços Unitários), que é de 1,02m²/Hh (ou 0,98Hh/m²).
O quadro 6 apresenta a quantidade de alvenaria estrutural levantada pelo setor
de planejamento a ser executada em cada casa:

Quadro 6: Quantidade levantada de alvenaria estrutural.
QTD. PLANEJADA
(m²)

CASA
CASA 01 - Modelo 128m²
CASA 02 - Modelo 145m²
CASA 03 - Modelo 128m²
CASA 04 - Modelo 145m²
CASA 05 - Modelo 128m²
CASA 06 - Modelo 145m²
CASA 07 - Modelo 128m²
CASA 08 - Modelo 145m²
CASA 09 - Modelo 128m²
CASA 10 - Modelo 128m²
CASA 11 - Modelo 145m²
CASA 12 - Modelo 128m²
CASA 13 - Modelo 145m²
CASA 14 - Modelo 145m²
CASA 15 - Modelo 145m²
CASA 16 - Modelo 145m²

151,0
171,0
151,0
171,0
151,0
171,0
151,0
171,0
151,0
151,0
171,0
151,0
171,0
171,0
171,0
171,0

CASA
CASA 17 - Modelo 145m²
CASA 18 - Modelo 145m²
CASA 19 - Modelo 145m²
CASA 20 - Modelo 145m²
CASA 21 - Modelo 128m²
CASA 22 - Modelo 145m²
CASA 23 - Modelo 128m²
CASA 24 - Modelo 128m²
CASA 25 - Modelo 145m²
CASA 26 - Modelo 128m²
CASA 27 - Modelo 145m²
CASA 28 - Modelo 128m²
CASA 29 - Modelo 145m²
CASA 30 - Modelo 145m²
CASA 31 - Modelo 145m²

Alvenaria estrutural total das casas (m²)

QTD. PLANEJADA
(m²)
171,0
171,0
171,0
171,0
151,0
171,0
151,0
151,0
171,0
151,0
171,0
151,0
171,0
171,0
171,0

5061,0

Fonte: elaborado pelo autor.
A atividade de alvenaria estrutural foi iniciada em 09/12/2015. A obra direcionou
um total de 7 equipes para esta atividade, sendo cada equipe composto por dois
pedreiros e um ajudante (total de 14 pedreiros e 7 ajudantes). Cada equipe foi
direcionada para executar uma casa específica por vez. O quadro 7 apresenta os
índices de produtividade de cada equipe e média da obra fornecidos pelo MES no
período de 09/12/2015 a 11/12/2015:
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Quadro 7: Produtividade de Alvenaria estrutural por pedreiro (09/12/2015 a 11/12/2015).

EQUIPE
EQUIPE 01
EQUIPE 02
EQUIPE 03
EQUIPE 04
EQUIPE 05
EQUIPE 06
EQUIPE 07

Operário
Pedreiro 1a
Pedreiro 1b
Pedreiro 2a
Pedreiro 2b
Pedreiro 3a
Pedreiro 3b
Pedreiro 4a
Pedreiro 4b
Pedreiro 5a
Pedreiro 5b
Pedreiro 6a
Pedreiro 6b
Pedreiro 7a
Pedreiro 7b

Ambiente
CASA 01
CASA 02
CASA 03
CASA 04
CASA 05
CASA 06
CASA 07

DESEMPENHO GERAL (07/12 a 11/12)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Produtividade diária (m²/Hh)
07/dez 08/dez 09/dez 10/dez 11/dez
0,05
0,05
0,06
0,05
0,05
0,06
0,06
0,28
0,22
0,06
0,28
0,22
0,63
1,09
0,63
1,09
0,06
0,32
1,06
0,06
0,32
1,06
0,05
0,17
0,05
0,17
0,13
0,44
0,13
0,44
0,32
0,27
-

-

0,32
-

0,11

0,29

0,27
0,52

Quantidade
Horas
executada (m²) trabalhadas

Produtividade
média (m²/Hh)

1,32
1,32
4,00
4,00
15,04
15,04
13,54
13,54
1,21
1,21
4,89
4,89
4,99

24,5
24,5
24,5
24,5
16,0
16,0
24,5
24,5
17,0
17,0
16,0
16,0
16,0

0,05
0,05
0,16
0,16
0,94
0,94
0,55
0,55
0,07
0,07
0,31
0,31
0,31

4,99

16,0

0,31

89,98

277,00

0,32
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Verificamos que o Quadro 7 demonstra que produtividade média dos pedreiros
(0,32m²/Hh) foi abaixo da meta estabelecida pela construtora (1,00m²/Hh).
Com base na produtividade média dos pedreiros nesta semana (09/12/2015 a
11/12/2015), nas quantidades a serem executadas nas casas de 128m² (151,0m² de
alvenaria estrutural) e de 145m² (171,0m² de alvenaria estrutural), no número de
pedreiros alocados em uma casa (2 pedreiros) e no tempo médio da jornada de
trabalho (8,3 horas/dia), é possível verificar a média de dias úteis que as equipes
levariam para concluir o serviço de um casa, tanto de 128m² quanto 145m²:

Produtividade Média (

•

Casa 128m² de área construída:
0,32 =

•

m2
Quantidade de serviço (m2 )
)=
𝐻ℎ
Homens (H) x hora (h)

151,0
→ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 = 235,9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 28,3 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠
2 x Tempo (h)

Casa 145 m² área construída:
0,32 =

171,0
→ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 = 267,2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 32,2 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠
2 x Tempo (h)

Inserindo a quantidade de dias úteis necessários para execução de uma casa, é
possível projetar quando seria o término da atividade de alvenaria estrutural com base
na produtividade média de 0,32m²/Hh realizada entre 09/12/2015 a 11/12/2015 (Figura
14).
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Figura 14: Projeção de término – produtividade: 0,32m²/Hh.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A previsão de término da atividade seria em 12/08/2016, mais de 3 meses
depois de 25/04/2016, data planejada pelo construtora para conclusão da alvenaria
estrutural.
A aplicação do procedimento de monitoramento da produção desta atividade
ocorreu da seguinte forma:
1. Monitoramento da produção e análise de desempenho: Durante a reunião
semanal com a coordenação da obra, realizada em 10 de Dezembro, verificouse através do MES que a produtividade média da obra para a atividade de
alvenaria estrutural foi 0,32m²/Hh, abaixo da meta de 1,00m²/Hh definida pela
empresa na fase de planejamento da obra;
2. Investigação da causa raiz: Após análise do processo produtivo no canteiro de
obras e conversa com os operários no fim da jornada de trabalho, identificou-se
que o principal fator para o baixo índice de produtividade era o transporte vertical
dos blocos para o local de produção, que estava sendo realizado no 1º
pavimento, enquanto os paletes estavam armazenados no térreo de cada casa.
O transporte dos blocos era realizado manualmente pelos respectivos ajudantes
das equipes, que circulavam entre os pavimentos por meio da escada de
madeira provisória montada em cada casa. Outros fatores como o fato do
serviço ter iniciado há poucos dias e a existência de dúvidas no projeto também
foram relatados pelos operários.
3. Discussão do problema e tomada de ação: A equipe gestora decidiu instalar o
sistema de roldanas para agilizar o transporte dos blocos entre o térreo e 1º
pavimento (Figura 15). Também foi montada uma equipe de logística composta
por 4 ajudantes para abastecer os materiais em todas as casas diariamente, no
período final da jornada de trabalho. As ações foram realizadas em 11 de
Dezembro (sexta-feira).
4. Verificação das ações: A partir de 14 de Dezembro (segunda-feira), o
monitoramento da atividade foi retomado para analisar os resultados das ações
tomadas.
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Figura 15: Sistema com roldana para transporte vertical de materiais.

O quadro 8 apresenta os índices de produtividade de cada equipe e a média da
obra

fornecidos

pelo

MES

no

período

de

14/12/2015

a

17/12/2015:
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Quadro 8: Produtividade de Alvenaria estrutural por pedreiro (14/12/2015 a 17/12/2015).

EQUIPE
EQUIPE 01
EQUIPE 02
EQUIPE 03
EQUIPE 04
EQUIPE 05
EQUIPE 06
EQUIPE 07

Operário
Pedreiro 1a
Pedreiro 1b
Pedreiro 2a
Pedreiro 2b
Pedreiro 3a
Pedreiro 3b
Pedreiro 4a
Pedreiro 4b
Pedreiro 5a
Pedreiro 5b
Pedreiro 6a
Pedreiro 6b
Pedreiro 7a
Pedreiro 7b

Ambiente
CASA 01
CASA 02
CASA 03
CASA 04
CASA 05
CASA 06
CASA 07

DESEMPENHO GERAL (14/12 a 17/12)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Produtividade diária (m²/Hh)
14/dez 15/dez 16/dez 17/dez

Quantidade
executada (m²)

Horas
trabalhadas

Produtividade
média (m²/Hh)

0,76

1,61

0,25

0,63

23,33

27,8

0,84

0,76
-

1,61
0,86

0,25
0,32

0,63
1,94

23,33
22,70

27,8
22,0

0,84
1,03

3,76

0,86

0,32

1,94

53,74

30,2

1,78

2,54

-

-

-

20,94

8,2

2,54

2,54
1,55

2,38

3,39

1,56

20,94
71,38

8,2
32,0

2,54
2,23

1,55

2,38

3,39

1,56

71,38

32,0

2,23

1,00

-

-

-

8,25

8,3

1,00

1,00
2,77

0,16

-

0,85

8,25
30,94

8,3
24,2

1,00
1,28

2,77

0,16

-

0,85

30,94

24,2

1,28

3,64

0,65

0,97

1,07

51,19

32,0

1,60

3,64

0,65

0,97

1,07

51,19

32,0

1,60

2,27

1,13

1,30

1,19

488,50

317,11

1,54
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Durante a semana de 14/12 a 17/12, identificou-se o aumento de produtividade
todas as equipes. A média de produtividade da semana foi de 1,54m²/Hh, um aumento
de 396% em relação à semana anterior. O gráfico 1 apresenta a produtividade média
geral dos operários entre 09/12/2015 a 17/12/2015. Para efeito de comparação com os
índices levantados no estudo, utilizaram-se os índices de produtividade mínimo,
mediano e máximo do TCPO 13 (Tabelas de Composições e Preços Unitários).
Gráfico 1: Produtividade de alvenaria estrutural diária.
Plano de Ação
executado

Produtividade de Alvenaria portante (m²/Hh)

2.50

2.27
2.00

1.50
1.30
1.19

1.13
1.00
Produtividade diária (m²/Hh)
Produtividade meta (m²/Hh)

Antes

0.50

0.52

Produtividade Mínima-TCPO (m²/Hh)
Produtividade Mediana-TCPO (m²/Hh)

0.29

Produtividade Máxima-TCPO (m²/Hh)

0.11
0.00
9-Dec

10-Dec

11-Dec

14-Dec

15-Dec

16-Dec

17-Dec

Fonte: Elaborado pelo autor.

É possível verificar que após a tomada do plano de ação, os índices de
produtividade média das equipes de alvenaria estrutural ficaram acima da
produtividade meta da construtora e da produtividade mínima do TCPO. Porém,
continuou um abaixo da produtividade mediana do TCPO. Um fator que é importante
levarmos em consideração é o clima de Manaus, cidade onde a obra está sendo
executada, que é caracterizada pelos altos índices de umidade e temperaturas maiores
se comparadas a outras capitais do país, principalmente das regiões Sul e Sudeste.
Com base na produtividade média dos pedreiros entre 14/12/2015 a 17/12/2015,
nas quantidades a serem executadas nas casas de 128m² (151,0m² de alvenaria
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estrutural) e de 145m² (171,0m² de alvenaria estrutural), no número de pedreiros
alocados em uma casa (2 pedreiros) e no tempo médio da jornada de trabalho (8,3
horas/dia), é possível verificar a média de dias úteis que as equipes levariam para
concluir o serviço de um casa, tanto de 128m² quanto 145m²:

m2
Quantidade de serviço (m2 )
Produtividade Média ( ) =
𝐻ℎ
Homens (H) x hora (h)

•

Casa 128m² de área construída:
1,54 =

•

151,0
→ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 = 49,0 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 5,9 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠
2 x Tempo (h)

Casa 145 m² de área construída:
1,54 =

171,0
→ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 = 55,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 6,7 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠
2 x Tempo (h)

Inserindo a quantidade de dias úteis necessários para execução de uma casa, é
possível projetar quando seria o término da atividade de alvenaria estrutural com base
na produtividade média de 1,54m²/Hh realizada entre 09/12/2015 a 11/12/2015 (Figura
16). Vale ressaltar que a obra paralisou entre 18/12/2015 e 03/01/2016 para as festas
de fim de ano e esses dias não foram contabilizados como dias de trabalho.
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Figura 16: Projeção de término – produtividade: 1,54m²/Hh.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A previsão de término da atividade seria em 11/02/2016, mais de 2 meses antes
de 25/04/2016, data planejada pelo construtora para conclusão da alvenaria estrutural,
e 6 meses antes da projeção de término caso a produtividade continuasse sendo de
0,32m²/Hh (índice entre 09/12/2015 a 11/12/2015).
Após verificação do aumento de produtividade da mão de obra, realizou-se uma
nova conversa com os operários para verificar os principais fatores para o aumento
considerável de seus respectivos desempenhos. Os mesmos afirmaram que o
transporte dos blocos via roldana e a mobilização de uma equipe de logística para
abastecimento diário dos materiais foi o principal fator para a melhoria da
produtividade. Os operários também afirmaram que a execução do serviço
proporcionou um melhor aprendizado do projeto e da atividade que estavam
realizando.
4.2.2 Ganhos no Percentual da Programação Concluído (PPC)

Outro índice de desempenho monitorado foi o Percentual da Programação
Concluído (PPC). A empresa calculava o PPC após o fim de cada semana e a meta
estabelecida pela diretoria era de 75%. O PPC era calculado pela equipe gestora da
obra numa planilha editora de texto nas reuniões semanais com o mestre e
encarregado da obra.
Quadro 9: Cálculo do PPC – Agosto/2015 a Maio/2015.
Mês

Serviços
planejados

Ago'15
15
Set'15
92
Out'15
214
Nov'15
669
Dez'15
373
Jan'16
600
Fev'16
1349
Mar'16
1058
Abr'16
1280
Mai'16
1541
Fonte: elaborado pelo autor.

Atividades executadas
com sucesso

PPC (%)

7
34
108
280
128
238
607
468
597
622

47%
37%
50%
42%
34%
40%
45%
44%
47%
40%
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Gráfico 2: Variação do PPC - Agosto/2015 a Maio/2016.
100%

PPC (%)
META

80%

60%

50%

PPC

47%
37%

40%

42%
34%

40%

45%

44%

47%
40%

20%

0%
Ago'15

Set'15

Out'15 Nov'15 Dez'15

Jan'16

Fev'16 Mar'16 Abr'16 Mai'16

Fonte: elaborado pelo autor.

Embora a equipe gestora acompanhasse a variação dos índices semanalmente,
as ações para aumentar o percentual de cumprimento das atividades planejadas não
eram eficazes. Não havia um cálculo percentual para verificar as principais causas para
o descumprimento do planejamento de curto prazo. A equipe gestora da obra afirmou
que as principais causas para o baixo índice de produtividade eram a mudança de
plano de ataque por parte do mestre de obras e falta de frente de trabalho.
Para reverter o baixo índice de cumprimento das atividades, o procedimento de
acompanhamento do PPC foi alterado: a equipe gestora da obra passou a acompanhar
o cumprimento das atividades diariamente com base nas informações fornecidas pelo
MES, após a coleta de dados realizada no canteiro de obras. As informações dos
eventos ocorridos no canteiro disponibilizadas com rapidez e transparência no sistema
possibilitaram à engenharia identificar os desvios e tomar as ações para corrigi-los.
O cálculo do PPC com base nas informações fornecidas pelo MES foi realizado
entre Junho/2016 e Dezembro/2016
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Quadro 10: Cálculo do PPC - Junho/2016 a Dezembro/2016.
Mês

Serviços
Atividades executadas
planejados
com sucesso

Jun'16
1099
Jul'16
799
Ago'16
250
Set'16
84
Out'16
119
Nov'16
168
Dez'16
126
Fonte: elaborado pelo autor.

706
590
121
60
86
122
84

PPC (%)
64%
74%
48%
71%
72%
73%
67%

Gráfico 3: PPC – Junho/2016 a Dezembro/2016.
100%
74%

80%

71%

72%

73%
67%

64%
60%

PPC

48%
PPC (%)

40%

META

20%
0%
Jun'16

Jul'16

Ago'16

Set'16

Out'16

Nov'16

Dez'16

Fonte: elaborado pelo autor.

Após acompanhar diariamente o cumprimento das atividades planejadas, o
índice do PPC passou a estar próximo da meta 75%. Embora tenha sido explicada a
importância de quantificar as principais causas do não cumprimento das atividades
planejadas, a engenharia não cooperou para que isso acontecesse, alegando que não
havia necessidade, pois o índice já estava próximo da meta estabelecida. O engenheiro
residente da obra afirmou que os principais fatores que impediram o PPC da obra de
atingir a meta de 75% foram a falha na programação das tarefas e imprevistos pontuais
variados como chuva, falta de material e ausência da mão de obra. O mesmo também
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afirmou que elaborava a programação semanal com prazos apertados para forçar a
operação a ter o melhor desempenho possível.
4.3

Questionários

Neste subcapítulo foi feita a análise das respostas e comentários dos
pesquisados para verificar os métodos de controle da produção da empresa antes e
depois da implantação do MES e o impacto que a utilização do sistema gerou em
alguns critérios competitivos da empresa. As fontes de dados utilizadas foram os
questionários aplicados aos agentes envolvidos na gestão da obra (Apêndices 2 a 5).
Participaram dos questionários o engenheiro residente da obra, a engenheira do setor
de planejamento, o coordenador de obras e o diretor técnico da empresa.

4.3.1 Questionário aberto

Pergunta 1: Como era o apontamento de produção antes do MES?
Os pesquisados alegaram que os apontamentos da produção eram realizados
manualmente e conforme necessidade de medição para pagamento dos empreiteiros e
medição do banco que financiava a obra. Mensalmente era feita uma medição para
fechamento do andamento físico da obra. O engenheiro residente da obra também
alegou que os dados não eram claros e nem confiáveis.
Percebe-se que a obra não possuía um sistema de apontamento diário das
atividades e que o sistema de controle da produção não era preciso.

Pergunta 2: Como era realizado o planejamento (curto, médio e longo
prazo) e acompanhamento do andamento físico da obra?
Responderam que a análise do andamento físico da obra (verificação de desvios
da obra e tendências de atraso) era realizada mensalmente. O planejamento de longo
prazo era feito através do cronograma de barras no MS Project e o planejamento de
médio e curto prazo eram feitos em formulários próprios da empresa. Percebe-se que
não foi citado pelos pesquisados um acompanhamento diário da produção para
detectar os desvios e desperdícios na produção para corrigi-los imediatamente. O
acompanhamento diário era focado em garantir a qualidade dos serviços.
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Pergunta 3: Como era realizada gestão da produtividade da mão de obra
antes da implantação do MES?
As produtividades eram calculadas mensalmente para atender à auditoria do
setor da Qualidade da empresa. O cálculo era feito após contagem do número de
operários alocados em cada tarefa e a quantidade total de serviços realizados no mês.
Conclui-se que a análise da produtividade era realizada com pouca frequência
(mensalmente) e sem precisão, pois era calculada de forma generalizada e sem
registros dos motivos de eventuais baixos índices de produtividade nos serviços.

Pergunta 4: Qual é a sua percepção sobre a produtividade da obra antes da
implantação do MES?
Em geral, os pesquisados relatam que os índices de produtividade obtidos não
eram confiáveis. Quando os dados eram levantados e analisados, a baixa
produtividade já havia gerado atrasos no cronograma das obras. O diretor técnico
afirmou que a ação praticada em obras anteriores para recuperação de cronograma era
o aumento da quantidade de operários no canteiro.
Conclui-se que a frequência em que os índices de produtividade eram
levantados e analisados não contribuía para garantir o cumprimento das metas
planejadas. A afirmação do diretor técnico de que a ação habitual da empresa para
recuperar os atrasos era aumentar o número de operários mostra que a empresa não
estava focada na otimização da mão de obra que já estava alocada no canteiro. O
aumento de rotatividade de operários com baixa produtividade na obra influencia
negativamente na qualidade do serviço e cumprimento dos custos planejados.

Pergunta 5: As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas
e tratadas de maneira a eliminar as causas raízes?
Os pesquisados afirmaram que as informações eram tardias, o que
impossibilitava uma ação preventiva contra os desvios e atrasos da obra. Também foi
comentada a imprecisão das informações, sem identificar realmente quais eram as
causas raízes dos desvios e consequentemente a eficácia das ações tomadas não
eram satisfatórias.
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Pergunta 6: Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi
implantado de maneira adequada?
Houve uma divergência de respostas entre o setor de obras, que alegou que o
MES não era utilizado para verificar o andamento físico da obra, enquanto o setor de
planejamento afirma que o sistema contribuiu no aumento da transparência dos dados
sobre o andamento físico e identificação das causas dos desvios de prazo. A diretoria
afirmou que acompanhou de perto a implantação do sistema e que havia observado
uma resistência inicial dos gestores para utilizar o MES devido à mudança no
procedimento de gestão da produção.

Pergunta 7: Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar
as perdas, antes e depois do MES?
Foi evidenciado que antes as perdas só eram identificadas após longo tempo da
ocorrência e que as ações eram tardias. O MES possibilitou maior transparência dos
eventos ocorridos no canteiro e a visibilidade das perdas passou a ser diária devido ao
registro das informações no sistema. As ações imediatas facilitaram à equipe gestora
evitar o acúmulo de perdas que pudessem impactar nos resultados planejados pela
empresa, melhorando a eficácia e eficiência da gestão sobre a obra.

Pergunta 8: O sistema é simples de operar e útil para a empresa?
Os pesquisados alegaram que os comandos são claros e simples, o que facilita
a gestão da produção. O maior desafio foi o treinamento, comprometimento e
participação dos envolvidos, que foram fatores essenciais para o sucesso na
implantação e uso do sistema.

Pergunta 9: Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?
Foram relatados os seguintes benefícios: aumento na transparência dos
processos produtivos, geração de informações precisas, confiáveis e em tempo real,
melhoria na identificação dos desvios na produção, maior eficácia e rapidez das
intervenções sobre os problemas identificados, cumprimento das metas planejadas,
aumento de desempenho da produção, retroalimentação do planejamento e criação de
um banco de dados do histórico da obra. É possível concluir que o MES impactou
positivamente na empresa.
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Pergunta 10: Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram
diretamente com o sistema?
Os setores de operação, engenharia da obra, planejamento e diretoria foram
citados. Podemos verificar que o MES trouxe benefícios em todas as hierarquias da
área técnica da empresa e, consequentemente, da empresa como um todo.

Pergunta 11: O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?
As respostas variaram em relação às sugestões de melhorias: instalação nas
nuvens para acessar o sistema fora da empresa, melhora da resolução das fotos
registradas durante as medições, apresentação das informações em linhas de balanço,
realização de cálculo automático do PPC da obra e importação automática de todas as
informações do cronograma físico para o sistema.

Pergunta 12: Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?
As respostas demonstram que o MES foi aprovado por todos os pesquisados e
que recomendariam o sistema para outras empresas. Podemos concluir o processo de
implantação e utilização do MES foi bem sucedido.
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Com base na análise dos procedimentos de planejamento e controle realizado
pela empresa, na implantação do MES para acompanhamento da produtividade e do
progresso físico das atividades e nas respostas do questionário aberto, é possível
resumir os processos de controle da empresa após da implantação do MES (Quadro
11):
Quadro 11: Modelo de monitoramento e controle da obra após implantação MES.

REUNIÃO
DIÁRIA

MODELO ANTERIOR

MODELO COM O MES
Controle do PPC

-

REUNIÃO MENSAL

REUNIÃO
SEMANAL

Controle da produtividade

Controle do PPC

Controle do cronograma físico

Controle do cronograma
físico

Controle do cronograma físicofinanceiro

Controle do cronograma
físico-financeiro
Controle do cronograma de
desembolso

Controle do cronograma de
desembolso
Controle do cronograma de
suprimentos

Controle do cronograma de
suprimentos
Controle da produtividade

Fonte: elaborado pelo autor.

É possível observar que os controles do progresso físico da obra, do PPC e da
produtividade foram antecipados em relação ao modelo de gestão antes da
implantação do MES. Isso é causado pelo fornecimento das informações resumidas em
tempo real do sistema, que facilita o monitoramento dos eventos ocorridos no canteiro
de obras realizado pela equipe gestora da obra e possibilita a rápida tomada de ação
para corrigir os desvios identificados.
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4.3.2 Questionário fechado

O Quadro 12 apresenta os dados consolidados do questionário fechado, onde foi
avaliada sob o ponto de vista dos pesquisados a influência do MES em critérios
competitivos para uma empresa do setor da construção civil (Apêndices 2 a 5).
Quadro 12: Resumo do questionário fechado.
O MES contribuiu para a melhoria da(o)...

Muito Pior

Pior

Indiferente

Melhor

Muito Melhor

Produtividade?

0%

0%

0%

0%

100%

Pontualidade?

0%

0%

0%

50%

50%

Capacitação técnica dos envolvidos?

0%

0%

0%

75%

25%

Relacionamento com os clientes?

0%

0%

75%

0%

25%

Resultados gerais da empresa?

0%

0%

0%

75%

25%

Fonte: elaborado pelo autor.

A consolidação das respostas dos pesquisados evidencia que o MES contribuiu
na melhora da maioria dos critérios competitivos da empresa:
•

Produtividade: os pesquisados foram unânimes ao afirmar que a produtividade
melhorou muito após a implantação do MES;

•

Pontualidade: a pesquisa aponta que o MES contribuiu de maneira significativa,
obtendo a avaliação de 50% para “melhor” e 50% para “muito melhor”;

•

Capacitação técnica dos envolvidos: de acordo com a pesquisa, o MES
contribuiu para melhorar capacidade técnica dos gestores, que afirmaram no
questionário aberto que os processos de planejamento e gestão das atividades
passaram a ser mais eficazes;

•

Relacionamento com os clientes: 75% dos pesquisados responderam que o
MES não gerou nenhum impacto no relacionamento com os clientes.

•

Resultado global da empresa: na avaliação dos pesquisados, o MES contribuiu
significativamente para a melhoria do resultado geral da empresa. Considera-se
nos resultados gerais fatores como produtividade, visibilidade dos ventos
ocorridos na produção, rapidez na obtenção de dados, qualidade, flexibilidade
de entrega, velocidade e confiabilidade de entrega, custos, quebra de barreiras
organizacionais e gestão da rede de suprimentos.
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5 CONCLUSÃO

Neste trabalho, apresentou-se a definição do que é o MES (Manufacturing
Execution System), que é um sistema de TI a ser utilizado para o gerenciamento da
produção, buscando promover o controle e melhoria dos aspectos que influenciam no
processo produtivo por meio da geração informações e dados em tempo real sobre os
eventos ocorridos no local de produção, auxiliando a tomada de decisão para correção
dos desvios.
Para realizar o estudo de caso deste trabalho, foi necessário definir uma
metodologia de implantação e utilização do MES na obra. As etapas definidas foram:
caracterização da obra, verificação dos procedimentos de gestão atuais, instalação do
sistema MES, cadastro do planejamento da obra no sistema, treinamentos, coleta de
dados da produção, reuniões gerenciais, investigação das causas raiz dos desvios e
tomadas de ação.
A utilização do MES para acompanhamento dos índices de produtividade e do
Percentual de Planejamento Concluído (PPC) melhorou o desempenho da mão de obra
alocada no canteiro, gerando impactos positivos no cumprimento dos prazos
planejados. Segundo o diretor técnico (Apêndice 2, Pergunta 4), a empresa costumava
aumentar a quantidade de mão de obra para recuperar os atrasos de cronograma de
suas obras. O mesmo também afirmou que o aumento de rotatividade de operários
com baixa produtividade na obra influenciava negativamente na qualidade do serviço e
cumprimento dos custos planejados. No caso da obra em estudo, este tipo de ação não
foi adotado na atividade de alvenaria estrutural. Após a utilização do MES, a empresa
passou a ter informações confiáveis para retroalimentar o planejamento, avaliando o
impacto que a antecipação do término da atividade pode trazer à obra em relação a
questões como compra de materiais, antecipação do início das atividades sucessoras,
dimensionamento da equipe alocada no canteiro e fluxo de caixa.
O Quadro 11 resume os procedimentos de planejamento e controle da produção
na obra antes e depois da implantação do MES, permitindo analisar a percepção da
equipe gestora da obra do estudo de caso sobre o impacto gerado pela implantação
nos critérios competitivos da empresa. Os pesquisados responderam que o MES
contribuiu positivamente em critérios como a produtividade da mão de obra,
pontualidade na conclusão dos serviços e capacitação técnica dos envolvidos na
gestão da obra.
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Embora tenha a manufatura como modelo para melhoria de seus processos
produtivos, o MES não é conhecido pela construção civil. Na área acadêmica, concluise ao analisar o Quadro 2 que a utilização do MES deve ser mais debatido e
enriquecido com estudos científicos sobre o assunto, visto que é um tema pouco
conhecido na área da engenharia civil.
Após a implantação e utilização do MES em 5 obras (dentre elas obras
residenciais, comerciais e hotel), o autor alerta para algumas barreiras encontradas
durante o trabalho. A principal dificuldade é a resistência das equipes gestoras em
relação às mudanças nos procedimentos de planejamento e acompanhamentos dos
serviços no canteiro, pois os mesmos adotavam uma postura diferente antes da
implantação do sistema nas obras (verifica-se a mudança de procedimentos no quadro
11). Os treinamentos e introdução aos conceitos do MES devem ser explanados para
que os envolvidos tenham o entendimento da função do sistema, que tem como
objetivo facilitar a identificação dos desvios da obra para cumprir o planejamento, e não
simplesmente apontar as falhas da obra para os níveis superiores da empresa. Outra
dificuldade que podemos encontrar em algumas obras é a falha ou até ausência de
planejamento, que é essencial para o cadastro e implantação do MES. Isso deve ser
identificado durante a verificação dos procedimentos de gestão atuais da empresa para
que a equipe gestora possa tomar as ações imediatamente. Para contornar as
situações citadas, é indispensável a participação da diretoria da empresa neste projeto
para cobrar e garantir que as mudanças nos procedimentos de planejamento, controle
e monitoramento sejam realmente consolidadas e passem a fazer parte da cultura da
organização. O acompanhamento do agente responsável pelas medições in loco no
canteiro também é importante para garantir que não ocorram falhas no apontamento e
medições dos serviços.

5.1 Recomendações para trabalhos futuros

Como estudo futuro é sugerido investigar a aplicação do MES e os impactos de
sua integração com o ERP em uma empresa do setor da construção civil. Nesta
proposta, uma verificação a ser realizada é de que forma a integração entre sistemas
pode contribuir para ganhos financeiros à empresa e para a gestão da rede de
suprimentos/ almoxarifado.
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Também se sugere aplicar o estudo em outros tipos de empreendimentos:
•

Residencial de múltiplos pavimentos;

•

E/ Ou voltado para o segmento econômico;

•

Ou do ramo hoteleiro, comercial ou industrial.

89

REFERÊNCIAS
CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC (Brasil). Taxa de
Variação
Setores
e
Construção
Civil. 2018.
Disponível
em:
<http://www.cbicdados.com.br/menu/pib-e-investimento/pib-brasil-e-construcao-civil>.
Acesso em: 04 jun. 2018.
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portal de
Periódicos CAPES/ MEC. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>.
Acesso em: 25 jul. 2018.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão da Produção: Uma abordagem introdutória. 3. ed.
Rio de Janeiro: Manole, 2005. 242 p.
CONTE, Antonio Sergio Itri. "Lean Construction" - O caminho da excelência operacional
na indústria da construção civil. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE LEAN
CONSTRUCTION, 1., 1996, São Paulo. Anais... . São Paulo: Idort, 1996. p. 1 - 10.
COSTA, Yara Peixoto; FERNANDES, Fábio Luis Figueiredo. Análise da
produtividade em uma obra de alvenaria estrutural. In: Congresso De Iniciação
Científica aa FEPI, 7., 2016, Itajubá. Anais do Congresso de Iniciação Científica da
FEPI (2010 - 2016). Itajubá: Fepi, 2016. p. 1 - 4. Disponível em:
<http://www.fepi.br/revista/index.php/revista/issue/view/18/showToc>. Acesso em: 15
fev. 2019.
ESCRIVÃO FILHO, Edmundo et al (Ed.). Gerenciamento na construção civil. São
Carlos: EESC/USP, 1998. 256 p.
FILIPPI, Giancarlo Azevedo de; MELHADO, Sílvio Burrattino. Um estudo sobre as
causas de atrasos de obras de empreendimentos imobiliários na região Metropolitana
de São Paulo. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 15, n. 3, p.161-173, 2015.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212015000300033>. Acesso em: 04
jun. 2018.
FORMOSO, Carlos Torres et al. Planejamento e controle da produção em
empresas de construção. Porto Alegre: NORIE/UFRGS, 2001.
FORMOSO, Carlos Torres. Lean Construction: princípios básicos e exemplo. Porto
Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018. Disponível em:
<https://leanconstruction.wordpress.com/downloads/>. Acesso em: 04 jun. 2018.
GAMA, Evandro Bertoni da. Benefícios obtidos na colaboração entre sistemas MES
e Sistemas de Manufatura Digital do PLM - Diagnóstico. 2011. 241 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos,
São
Carlos,
2011.
Disponível
em:
<https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/3677?show=full>. Acesso em: 04 jun. 2018.
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Org.). Métodos de
pesquisa. Porto
Alegre:
Ufrgs,
2009.
120
p.
Disponível
em:

90

<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 04 jun.
2018.
HEINECK, Luiz; TRISTÃO, Ana Maria Delazari; NEVES, Renato Martins das.
Problemas em uma empresa de construção e em seus canteiros de obras. In:
ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 1995,
Rio de Janeiro. Anais... . Rio de Janeiro: Antac, 1995. Disponível em:
<http://www.infohab.org.br/acervos/buscaautor/codigoAutor/2634>. Acesso em: 04 jun.
2018.
IMAI, Masaaki. Gemba-Kaizen: estratégias e técnicas do Kaizen no piso de fábrica,
São Paulo, IMAM, 1996.
IBICT - Instituto Brasileiro De Informação Em Ciência e Tecnologia. Banco de Teses e
Dissertações. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>.Accesso em: 03 jun. 2018.
KLETTI, Jürgen (Ed.). Manufacturing Execution Systems – MES. Mosbach: Springer,
2007.
KOSKELA, Lauri. Application of the New Production Philosophy to
Construction. 72. ed. Palo Alto, Estados Unidos: Stanford University, 1992. 81 p.
Disponível
em:
<http://www.leanconstruction.org/media/docs/KoskelaTR72.pdf.org/media/docs/Koskela-TR72.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2018.
KOSKELA, Lauri. An Exploration Towards a Production Theory and Its Application
to Construction. Espoo, Finlândia: Technical Research Centre of Finland, 2000. (VTT
Publications,
n.
488).
Disponível
em:
<https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2000/P408.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2019.
LEONCINI, Marvio Pereira. Uma análise do Sistema de Administração da Produção
e suas técnicas em fábricas de grande porte. São Carlos. Dissertação (Mestrado) –
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1996.
LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, orçamentação e controle de projetos e
obras. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 244 p.
MATTOS, Aldo Dorea. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Pini, 2010. 420
p.
MEYER, H.; FUCHS, F.; THIEL, K. Manufacturing Execution Systems, Optimal
Design, Planning, and Deployment. New York: Mc Graw Hill, 2009.
NEVES, José Manoel Souza das. Contribuições da implantação da tecnologia de
informação MES – Manufacturing Execution System –para a melhoria das
dimensões competitivas da manufatura – estudo de caso Novelis Brasil
ltda. 2011. 189 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Mecânica, Faculdade de
Engenharia de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 3022.
Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/106395?show=full>. Acesso
em: 04 jun. 2018.

91

NEVES, José Manoel Souza das; SANTOS, Fernando César Almada. Implantação de
tecnologias de informações utilizadas na integração entre o chão de fábrica e os
sistemas ERP. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DA PRODUÇÃO, 27.,
2007, Foz do Iguaçu. Anais... . Foz do Iguaçu: [s.n.], 2007. Disponível em:
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2007_tr640476_9216.pdf>. Acesso em: 04
jun. 2018.
OHNO, Taiichi. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala.
Porto Alegre: Bookman, 1997. 147 p.
OLIVIERI, Hylton. Metodologia para o planejamento físico de empreendimentos
habitacionais. 2010. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, São Paulo, 2010.
POLLA,
Eduardo
de
Moraes. Modernização
industrial
e
desemprego
tecnológico: Concepções teóricas e as perspectivas para o Brasil e o Estado de São
Paulo. 1995. 151 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração de Empresas,
Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São
Paulo,
1995.
Disponível
em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/4829/1199500964.pdf?se
quence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 04 jun. 2018.
REIS, Camila Candida Compagnoni dos et al. Construção civil: análise do
comportamento da mão de obra e da produtividade na cidade de Santa Maria (RS).
Revista Científica Hermes, Osasco, v. 17, p.167-183, abr. 2017. Quadrimestral.
Disponível em: <http://www.fipen.edu.br/hermes1/index.php/hermes1/article/view/292>.
Acesso em: 19 fev. 2019.
SACOMANO, José Benedito et al. Administração de produção na construção
civil: O gerenciamento de obras baseado em critérios competitivos. São Paulo: Arte &
Ciência,
2004.
204
p.
Disponível
em:
<https://books.google.com.br/books?id=MPqfwc2t0noC&printsec=frontcover&hl=ptBR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 04 jun. 2018.
SANDRINI, Paulo de Tarso. O sistema MES como ferramenta para aplicação da
gestão do conhecimento visando a melhoria do aprendizado de um sistema
complexo adaptativo de manufatura sendo um atrator de melhoria do
desempenho produtivo. 2014. 114 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia
da Produção, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014. Disponível em:
<https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5293>. Acesso em: 04 jun. 2018.
SILVA, Antonio Marcos da. A utilização de sistema MES na aplicação da Gestão do
Conhecimento para melhoria de processo produtivo de montagem automática de
placas eletrônicas. 2014. 98 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de
Produção, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014.
SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Metodologia para o estudo da produtividade de
mão-de-obra no serviço de fôrmas para estruturas de concreto armado. 1996. 280
f. Tese (Doutorado) - Departamento de Engenharia de Construção Civil, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 1996.

92

TCPO: Tabela de Composição de Preços Unitários. 13. ed. São Paulo: Pini, 2008. 640
p.
THOMAS, H.R.; SMITH, G.R. Loss of construction labor productivity due to
inefficiencies and disruptions: the weight of expert opinion. 1990. 181p. State
College, Pennsylvania Transportation Institute Report.
SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Como aumentar a eficiência da mão de obra:
Manual de gestão de produtividade na construção civil. São Paulo: Pini, 2006.
VANDERLEI, Marcelo Leite. Implantação de controle baseado no Sistema de
Execução da Manufatura (MES): Análise em empresa de usinagem no setor
aeronáutico. 2009. 169 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Mecânica,
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Taubaté, Taubaté, 2009.
Disponível em: <http://www.bdtd.unitau.br/tedesimplificado/tde_arquivos/5/TDE-201209-27T201241Z-274/Publico/Marcelo Leite Vanderlei.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2018.

93

APÊNDICE 1
Pesquisa de avaliação de resultados - Modelo
Título da pesquisa: Acompanhamento das atividades da produção de uma obra
utilizando sistema de monitoramento em tempo real.

Data:

Informações do pesquisado

Qual seu nome e função na empresa pesquisada?

Apontamento de produção

1. Como era o apontamento de produção antes do MES?
2. Como era realizado o planejamento (curto, médio e longo prazo) e
acompanhamento do andamento físico da obra?
3. Como era realizada gestão da produtividade da mão de obra antes da
implantação do MES?
4. Qual é a sua percepção sobre a produtividade da obra antes da implantação do
MES?
5. As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas e tratadas de
maneira a eliminar as causas raízes? Por favor, explique.

Projeto MES

6. Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi implantado de maneira
adequada? Por favor, explique.
7. Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar as perdas, antes
e depois do MES?
8. O sistema é simples de operar e útil para a empresa?
9. Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?
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10. Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram diretamente com
o sistema?
11. Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?
12. O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?

Muito Pior
O sistema contribuiu para a
melhoria da qualidade?
O sistema contribuiu para a
melhoria da produtividade?
O sistema contribuiu para a
melhoria da pontualidade?
O sistema contribuiu para a
melhoria

da

capacitação

técnica dos envolvidos?
O sistema contribuiu para a
melhoria

do

relacionamento

com os clientes?
O sistema contribuiu para a
melhoria dos resultados gerais
da empresa?

Pior

Indiferente

Melhor Muito Melhor
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APÊNDICE 2

Pesquisa de avaliação de resultados

Título da pesquisa: Acompanhamento das atividades da produção de uma obra
utilizando sistema de monitoramento em tempo real

Data: 21/09/2018

Informações do pesquisado

Qual seu nome e função na empresa pesquisada?
Pesquisado 1 - Coordenador de obras.

Apontamento de produção

1. Como era o apontamento de produção antes do MES?
Eram apontamentos realizados utilizando relatórios da qualidade e preenchidos
manualmente.

2. Como era realizado o planejamento (curto, médio e longo prazo) e
acompanhamento do andamento físico da obra?
Os planejamentos de curto e médio prazo eram realizados utilizando relatórios
próprios da empresa, formatados pelo setor da qualidade. Os de longo prazo
utilizando a ferramenta MS Project.
O acompanhamento do andamento físico das obras era realizado mensalmente
utilizando formulários próprios da empresa.

3. Como era realizada gestão da produtividade da mão de obra antes da
implantação do MES?
Eram realizadas avaliação dos prazos que cada atividade era executada nos
canteiros de obra, verificadas as equipes alocadas em cada tarefa da obra e
quantidades de serviços realizados neste prazo. A partir daí eram calculados os
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indicadores de produtividades de cada serviço nas obras e as informações
lançadas em formulários próprios da empresa para registro.

4. Qual é a sua percepção sobre a produtividade da obra antes da implantação do
MES?
As produtividades eram avaliadas mensalmente, portanto não havia mecanismo
de aferição em tempo real das mesmas, repercutindo no baixo desempenho da
obra, considerando que quando a equipe tinha a informação do desempenho das
atividades, através da aferição dos indicadores de produtividade, em grande
parte das tarefas o prazo já havia sido consumido e a baixa produtividade
impactado no desempenho da obra.

5. As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas e tratadas de
maneira a eliminar as causas raízes? Por favor, explique.
Eram identificadas tendo como premissa informação tardias (em muitos casos) e
em alguns casos informações não confiáveis (visto que as medições em muitos
casos não eram realizadas corretamente por técnicos ou estagiários).
Com isso em muitos casos a avaliação não era correta, pois partia de premissas
incorretas, portanto sua eficácia em muitos casos não era satisfatória.

Projeto MES

6. Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi implantado de maneira
adequada? Por favor, explique.
Sim. Entendo que inicialmente foi realizado treinamento com toda a equipe de
implantação e gestão da obra, para esclarecer quais as necessidades da empresa
e objetivos da implantação do MES.
Durante o processo de implantação houve o acompanhamento muito próximo da
coordenação de obras e diretoria técnica da empresa, buscando dar o suporte e
informações necessárias à equipe técnica da obra.
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7. Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar as perdas, antes
e depois do MES?
Com o MES a equipe gestora no canteiro passou ter todas as informações sobre
a produção das obras em tempo real, permitindo assim identificar muito
rapidamente os desvios em relação ao planejamento da obra, identificando
também as reais causas e permitindo assim a elaboração de efetivo plano de
ação, no momento correto, evitando que os desvios se propaguem e se tornem
irreversíveis ao planejamento da obra e da empresa.

8. O sistema é simples de operar e útil para a empresa?
Simples e útil. Demandou treinamento à equipe operacional e gestora para
utilização da ferramenta, comprometimento e participação das principais
lideranças técnicas da empresa. O sucesso da implantação e operação desse
modelo de gestão proporcionou ganhos em gestão e custos para a obra.

9. Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?
Informações gerenciais e operacionais à disposição em tempo real à equipe
gestora e direção da empresa, possibilidade de tomada de ação imediata quando
necessário, aumento de desempenho das equipes produtivas e retroalimentação
do planejamento da obra com informações reais e sistematizadas.

10. Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram diretamente com
o sistema?
Obras e Planejamento.

11. Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?
Certamente.

12. O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?
Faria a implantação nas nuvens.
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Muito Pior Pior

Indiferente MelhorMuito Melhor

O sistema contribuiu para a
melhoria da produtividade?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria da pontualidade?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria da capacitação técnica dos envolvidos?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria do relacionamento com os clientes?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria dos resultados gerais da empresa?

X
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APÊNDICE 3

Pesquisa de avaliação de resultados

Título da pesquisa: Acompanhamento das atividades da produção de uma obra
utilizando sistema de monitoramento em tempo real

Data: 19/09/2018

Informações do pesquisado

Qual seu nome e função na empresa pesquisada?
R. Pesquisado 2 – Diretor técnico.

Apontamento de produção Sistema Manual

1. Como era o apontamento de produção antes do MES?
R. O apontamento da produção era feita de forma assistemática, manualmente,
conforme a necessidade de efetuar medições de empreiteiros e/ou mão de obra própria
para o pagamento do serviço. Mensalmente se fazia a medição do banco para o
financiamento da produção e avaliação do cronograma.

2. Como era realizado o planejamento (de curto, médio e longo prazo) e
acompanhamento do andamento físico da obra?
R. a. O planejamento de longo prazo era realizado no inicio do projeto. Basicamente se
faz o cronograma macro e orçamento não detalhado, com participação do Diretor e
Gestor de planejamento;
b. O planejamento de médio prazo era realizado no inicio da obra. Detalhando mais
orçamento e cronograma. Era elaborado o cronograma de suprimentos e histograma,
com participação da engenharia da obra;
c. O planejamento de curto prazo era elaborado pelos próprios gestores da obra
tendo como referencia o planejamento de médio e longo prazo. Definiam-se as metas
semanais para as equipes de produção.
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d. O acompanhamento do andamento físico da obra era realizado através de
medições mensais da equipe da obra e do setor de planejamento.

3. Como era realizada a gestão da produtividade antes da implantação do MES?
R. Basicamente a gestão da produtividade era realizada quando das medições dos
empreiteiros e durante avaliação mensal do cronograma. O acompanhamento diário
focava apenas na qualidade do serviço, porém, não era realizado dentro de um sistema
informatizado.

4. Qual é a sua percepção sobre o desempenho da produtividade da obra antes do
MES?
R. Não tínhamos uma informação confiável de produtividade por homem hora. O foco
principal era no cumprimento do cronograma. O gráfico com a produtividade homem
hora apresentava um desvio padrão muito grande. Contratavam-se muitos empreiteiros
e/ou mão de obra própria para atingir os objetivos da empresa, com grande
rotatividade. Às vezes as obras ficavam encharcadas de mão de obra para tentar
recuperar um atraso no cronograma, quase sempre não recuperado, em algumas
situações, atropelando a qualidade do serviço. Havia muita reclamação de empreiteiro
que o valor do serviço não cobria os seus custos.

5. As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas e tratadas de
maneira a eliminar as causas raízes? Por favor, explique.
R. Antes do MES, a surpresa sempre acontecia, principalmente com desperdício de
material. Quanto ao desperdício de mão de obra, parecia imperceptível, mas a
empresa somente sentia a perda quando das medições para liberação da parcela do
banco, que quase sempre furava o cronograma. Também, as perdas não eram
perfeitamente identificadas e o tratamento das causas raízes muitas vezes era
ignorado. Era meio apaga incêndio.

Projeto MES

6. Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi implantado de maneira
adequada? Por favor, explique.
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R. Em nossa empresa tivemos resistência inicial dos gestores, que se sentiram
“vigiados” no início, mas aos poucos foi assimilando bem. Acho que deve haver uma
adequação da cultura da empresa com relação ao sistema.

7. Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar as perdas, antes
e depois do MES?
R. Antes do MES as medições eram mensais e imprecisas. Muitas surpresas
desagradáveis. Com implantação do MES as surpresas não mais existem, as perdas
são logo identificadas e socializadas, para não se repetir. O gestor é impelido a verificar
a causa raiz e eliminá-la, pois o sistema vai dar transparência à ação ou não ação do
gestor.

8. O sistema é simples de operar e útil para a empresa?
R. Quanto à utilização do sistema, não tivemos problemas de operação. Hoje até os
operários gostam de ter seus serviços monitorados. Está sendo útil para empresa.

9. Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?
R. Os relatórios da produção eram imprecisos e demorava muito e ser feito. Com o
MES melhoramos bastante a coleta de informações da produção. As análises dos
relatórios de produção/engenharia são precisas. Dá pra tomar uma ação rápida. Hoje
dispomos de um banco de dados com nosso histórico de produção. Os setores estão
mais alinhados com a produção em nossos canteiros de obras. A produção pode ser
acompanhada por todos interessados.

10. Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram diretamente com
o sistema?
R. Sem dúvida a produção foi maior beneficiado. Hoje os engenheiros se sentem
confortáveis em discutir de forma clara e transparente as dificuldades da produção da
obra. Outro setor beneficiado foi o suprimento e logística com feedback da obra. O
setor de planejamento e orçamento está retroalimentando seus trabalhos com
informações vindas do canteiro de obras.
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11. O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?
R. No sistema seria importante melhorar a resolução das fotos e incluir apresentação
dos serviços em linha de balanço.

12. Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?
R. Sim.

Muito Pior Pior Indiferente Melhor

Muito Melhor

O sistema contribuiu para a melhoria da
produtividade?

X

O sistema contribuiu para a melhoria da
pontualidade?

X

O sistema contribuiu para a melhoria da
capacitação técnica dos envolvidos?

X

O sistema contribuiu para a melhoria do
relacionamento com os clientes?

X

O sistema contribuiu para a melhoria dos
resultados gerais da empresa?

X
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APÊNDICE 4

Pesquisa de avaliação de resultados

Título da pesquisa: Acompanhamento das atividades da produção de uma obra
utilizando sistema de monitoramento em tempo real

Data: 27/09/2018

Informações do pesquisado

Qual seu nome e função na empresa pesquisada?
R. PESQUISADO 3. ENGENHEIRO RESIDENTE.

Apontamento de produção Sistema Manual

1. Como era o apontamento de produção antes do MES?
R. EM UM FORMULÁRIO, MANUSCRITO QUE NO MÊS ERA INSERIDO DADOS EM
UMA PLANILHA EXCEL E GERAVA UM GRÁFICO, VISTO QUE A CLAREZA DOS
DADOS E CONFIABILIDADE NAS INFORMAÇÕES ERAM CONFUSAS.

2. Como era realizado o planejamento (de curto, médio e longo prazo) e
acompanhamento do andamento físico da obra?
R. O PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO ERA REPASSADO PELO SETOR DE
PLANEJAMENTO NO INÍCIO DA OBRA E SÓ ERA REVISADO QUANDO
SOLICITADO PELA DIRETORIA OU PELO NÃO COMPRIMENTO DE PRAZO, O
PLANEJAMENTO A MÉDIO PRAZO ERA FEITO A CADA MÊS EM VIRTUDO DO
LONGO PRAZO E O PLANEJAMENTO A CURTO PRAZO ERA FEITO EM
PROGRAMAÇÕES SEMANAIS EM VIRTUDE DOS PLANEJAMENTOS A MÉDIO E
LONGO PRAZOS; O ANDAMENTO FISÍCO ERA MEDIDO TODO FINAL DE MÊS
PELO ENGENHEIRO RESIDENTE.
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3. Como era realizada a gestão da produtividade antes da implantação do MES?
R. ERA VERIFICADO PELO ESTAGIÁRIO OU PELO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES AS
PRODUTIVIDADES

MEDIDAS

EM

CAMPO

E

SEMPRE

ANALISADO

NAS

AUDITORIAS INTERNAS FEITAS UMA VEZ A CADA MÊS.

4. Qual é a sua percepção sobre o desempenho da produtividade da obra antes do
MES?
R.

ERA ERRÔNEA, VISTO QUE POUCO SE ACOMPANHAVA O SERVIÇO E A

CONFIABILIDADE DOS DADOS ERA CONFUSA.

5. As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas e tratadas de
maneira a eliminar as causas raízes? Por favor, explique.
R. NÃO, NA MAIORIA DAS VEZES ESSAS PERDAS SÓ ERAM IDENTIFICADAS EM
TEMPOS TÁRDIOS, VISTO QUE SÓ NAS AUDITORIAS QUE SE TINHA A
DIMENSÃO DAS PERDAS EXIXTENTES NA OBRA E EM MUITOS CASOS A
OMISSÃO POR CONTA DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NÃO SE CHEGAVA A
CONHECER O QUE REALMENTE TINHA SE PERDIDO.

Projeto MES

6. Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi implantado de maneira
adequada? Por favor, explique.
R. SIM, MAIS AINDA FALTA A INTREGRALIDADE DOS DEMIAS MEMBROS DOS
SETORES DA EMPRESA/OBRA, POIS VEJO QUE OS SETORES DEVERIAN
ACOMPANHAR O QUE MES PROPORCIONA, UM ACOMPANHAMENTO INTEGRAL,
NÃO SO DA PRODUTIVIDADE, MAS DO ANDAMENTO FISÍCO.

7. Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar as perdas, antes
e depois do MES?
R. ANTES DO MES SÓ CONSEGUÍAMOS EVIDENCIAR A PERDA NOS FINAIS DOS
SERVIÇOS OU EM AUDITORIAS INTERNAS, APÓS O MES ESSA PERCEPÇÃO
POR PARTE DA PARTE TÉCNICA PASSOU A SER DIÁRIA, VISTO QUE O SISTEMA
TE CHAMA A ATENÇÃO LOGO COM SEUS RESULTADOS DIARIOS E ISSO
PASSOU A DIAGNOSTICAR ESSAS PERDAS QUASE QUE DIURNAS, SENDO
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ASSIM A RESOLUTIVIDADE DESSAS PERDAS DEIXOU DE SER PLANOS DE
AÇOES TÁRDIOS PARA PLANOS DE AÇÕES IMEDIÁTAS.

8. O sistema é simples de operar e útil para a empresa?
R. SIM, O SISTEMA NÃO É TÃO COMPLEXO DE OPERAÇÃO, POIS OS SEUS
COMANDOS SÃO BEM CLAROS E SIMPLES.

9. Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?
R. VISÃO MELHOR DO SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO MAIS PROXIMO DOS
SERVIÇOS,

SOLUÇÕES

MAIS

ACERTIVAS,

CUMPRIMENTO

DE

METAS,

IDENTIFICAÇÃO DE GARGALOS, VISÃO GERAL E SISTEMICA DA OBRA E UMA
OBRA COM PREDOMINIO DE OBRA EXUTA.

10. Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram diretamente com
o sistema?
R. A ENGENHARIA DE OBRA E DIRETORIA.

11. O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?
R. SUGIRO BUSCAR UMA FORMA DE PODER INSERIR SUCESSORAS E
PREDECESSORAS NAS ATIVIDADES PARA AUMENTAR A PRECISÃO DO
CÁLCULO DE PROJEÇÃO DE TÉRMINO DAS ATIVIDADES PARA ELIMINAR DE
VEZ O USO DO MS PROJECT. TAMBÉM PODERIA INCLUIR NO SISTEMA O
CÁLCULO AUTOMÁTICO DO PPC DA SEMANA, IGUAL É FEITO COM A
PRODUTIVIDADE DOS OPERÁRIOS.

12. Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?
R. SIM, POIS AS EMPRESAS QUE UTILIZAM ESSE TIPO DE FERRAMENTA
ANDAM SEMPRE A FRENTE.
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Muito Pior Pior Indiferente Melhor Muito Melhor
O sistema contribuiu para a
melhoria da produtividade?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria da pontualidade?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria da capacitação técnica
dos envolvidos?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria do relacionamento com os clientes?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria dos resultados gerais da empresa?

X
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APÊNDICE 5

Pesquisa de avaliação de resultados

Título da pesquisa: Acompanhamento das atividades da produção de uma obra
utilizando sistema de monitoramento em tempo real

Data: 15/09/2018
Informações do pesquisado
Qual seu nome e função na empresa pesquisada?
R. Pesquisada 4 – Coordenadora de Planejamento.

Apontamento de produção Sistema Manual
1. Como era o apontamento de produção antes do MES?
R. Era realizado apurando-se manualmente os serviços executados, através das
medições individuais de empreiteiros, ou mesmo da empresa.
2. Como era realizado o planejamento (de curto, médio e longo prazo) e
acompanhamento do andamento físico da obra?
R. O de longo prazo: A partir o cronograma de gantt juntamente do orçamento
realizávamos o físico-financeiro e cronograma de desembolso, que estabelecia pesos e
parâmetros para execução, de médio e curto prazo, que era realizado a através de uma
programação semanal.
3. Como era realizada a gestão da produtividade antes da implantação do MES?
R. Eram gerados indicadores que eram avaliados individualmente por cada atividade.
4. Qual é a sua percepção sobre o desempenho da produtividade da obra antes do
MES?
R. Apesar do registro da produtividade, o tempo de retorno e o registro eram manuais e
estavam sujeitos a erros de cálculo de quem apurava.
5. As perdas de recursos no canteiro de obras eram identificadas e tratadas de
maneira a eliminar as causas raízes? Por favor, explique.
R. Sim, mas as perdas eram identificadas posteriormente, muitas vezes não havendo
tempo para reação.
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Projeto MES
6. Em sua percepção, o sistema de monitoramento MES foi implantado de maneira
adequada? Por favor, explique.
R. Sim, o sistema foi implantado de maneira que pudéssemos acompanhar toda a obra
até o fim, e identificar quando a mesma estava atrasada e por qual razão.
7. Qual sua opinião sobre a medição da produção para identificar as perdas, antes
e depois do MES?
R. Depois da implantação ficou muito melhor, pois conseguíamos registrar todas as
informações dentro do próprio sistema.
8. O sistema é simples de operar e útil para a empresa?
R. Sim, simples e bastante útil.
9. Quais os benefícios que o sistema proporcionou na empresa?
R. Registro em tempo real, de todas as informações relacionadas a execução das
atividades.
10. Na sua percepção, quais setores da empresa se beneficiaram diretamente com
o sistema?
R. Produção, Engenharia, Planejamento e Diretoria.
11. O que faria diferente para melhorar os benefícios do sistema?
R. Tornaria um sistema web, de maneira que não precisasse acessar o aplicativo,
usaria um navegador comum podendo acessar as informações de qualquer lugar,
mesmo fora da empresa.
12. Recomendaria o uso do sistema a outras corporações?
R. Sim.

Muito Pior Pior Indiferente

Melhor Muito Melhor

O sistema contribuiu para a
melhoria da produtividade?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria da pontualidade?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria da capacitação técnica dos envolvidos?

X

O sistema contribuiu para a
melhoria do relacionamento com os clientes?
O sistema contribuiu para a
melhoria dos resultados gerais da empresa?

X
X

