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RESUMO

Desde 2014, devido a crise econômica brasileira, o valor de investimento na
construção civil vem decrescendo e as projeções futuras indicam que esta indústria
terá uma recuperação lenta, principalmente nos setores de edificações e de
infraestrutura. Por outro lado, os segmentos de reforma e de serviços especializados
de construção vem ganhando escala de forma gradativa. Um dos aspectos que
contribui para este fenômeno é o crescimento do varejo que criou uma nova demanda
para empresas da construção civil. Os empreendimentos do varejo possuem um
grande número de pontos de venda físicos que em geral necessitam de obras de curto
prazo para adequação das instalações. Para este setor, é primordial que o ponto de
venda entre em operação em um breve período de tempo. Assim, as obras civis,
denominadas obras rápidas de varejo (ORV), não podem sofrer atrasos na entrega.
Nesse contexto, é necessário que as construtoras adotem um planejamento e um
sistema de gestão de produção eficaz que atendam as solicitações de prazos
demandadas pelo cliente. Assim, a abordagem Fast Track é associada a gestão de
ORVs com o objetivo de reduzir o tempo de entrega do empreendimento por meio da
sobreposição de atividades, porém problemas como desvios de prazo e geração de
desperdícios são recorrentes. Nesse contexto, a filosofia Lean Construction pode
contribuir com o atendimento desta necessidade, uma vez que possui as premissas
da criação de valor por meio de um fluxo ininterrupto de trabalho e da eliminação de
desperdícios. Entretanto, uma extensa revisão da literatura indicou uma lacuna nos
trabalhos acadêmicos sobre a aplicação dos princípios da Construção Enxuta em
obras de curto prazo em especial as de varejo. Neste âmbito, esta pesquisa tem como
objetivo principal identificar as oportunidades de aplicação conjunta dos princípios
Lean e da abordagem Fast Track em ORVs. Como estratégia de pesquisa utilizou-se
o método Design Science Research, o qual foi iniciado pela revisão de literatura. Na
sequência, foi aplicado a técnica de observação direta e o método de investigação de
opinião por meio de entrevistas semiestruturadas em cinco empresas, com o objetivo
de identificar as principais causas de atrasos em ORVs e, por consequência, mapear
as oportunidades de aplicação Lean e Fast Track. A abordagem da pesquisa teve um
carácter qualitativo e os resultados obtidos foram analisados e fundamentaram a
elaboração de um diagnóstico dos principais motivos de atrasos na entrega de ORVs.
Com base nas causas de atrasos foram identificados os principais desperdícios
gerados. A partir daí as oportunidades de aplicação da Construção Enxuta e da
abordagem Fast Track foram identificadas, cruzando-se os princípios Lean e suas
ferramentas de aplicação com os princípios da abordagem Fast Track. Como
resultado final o trabalho aponta as 14 oportunidades de aplicação dos princípios da
Construção Enxuta e da abordagem Fast Track, os quais ainda são pouco explorados
pelas construtoras que atuam com tipologia de ORVs.

Palavras-Chave: Construção Enxuta; Fast Track; Varejo; Obras Rápidas; Atrasos

ABSTRACT
Identification of Causes of Delays and Opportunities for Applying the Lean
Construction and Fast Track Principles in Fast Retail Constructions
Since 2014, due to the Brazilian economic crisis, the value of investment in civil
construction has been decreasing and future projections indicate that the civil
construction sector will have a slow recovery, especially in the building and
infrastructure sectors. However, the reform and specialized construction services
segments have been gradually gaining scale. One of these aspects that contributes to
this phenomenon is the growth of retail that has created a new demand for construction
companies. Retail ventures have a large number of physical points of sale that require
short-term constructions to adapt the facilities. For the retail segment, it is essential
that the point of sale goes into operating in a short period of time, so civil construction
cannot suffer delays in delivery, and these constructions are called Retail Fast
Constructions (ORVs). In this context, it is necessary that the construction companies
adopt an effective production planning and management system that attend the
deadline requests demanded by the customer. Thus, the Fast Track approach is
associated with the management of ORVs with the objective of reducing the project´s
delivery time by overlapping activities, however problems such as time overrun and
waste generation are recurrent. In this context, the Lean Construction philosophy can
contribute to meeting this need, since it has the premises of creating value through an
uninterrupted work flow and the elimination of waste. However, an extensive literature
review indicated a gap in academic research work on the application of Lean
Construction principles in short-term constructions, especially retail ones. In this
context, this research has as main objective to identify the opportunities of applying
the principles of and the Lean Construction and the Fast Track approach in ORVs. As
research strategy, the Design Science Research method was adopted, which was
initiated by the literature review. Then, the direct observation technique and the opinion
investigation method were applied through semi-structured interviews with five
companies, with the objective of identifying the main causes of delays in ORVs and,
consequently, map the opportunities of application of Lean Construction and Fast
Track. The research approach was qualitative and the results obtained were analyzed
and justified the elaboration of a diagnosis of the main reasons for delays in the delivery
of ORVs. Based on the causes of delays, the main wastes generated were identified.
From there, the Lean Construction and Fast Track application opportunities were
identified, crossing Lean principles and their application tools with the principles of Fast
Track approach. As a final result, the research points out the 14 opportunities for
applying the principles of Lean Construction and Fast Track approach, which are still
little explored by construction companies that work with ORVs typology.
Key words: Lean Construction; Fast Track; Retail; Fast Construction; Time Overrun
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1 INTRODUÇÃO

A construção civil é uma das atividades mais antigas da humanidade, sendo que a
10.000 anos atrás esta atividade permitiu ao homem sair da condição de nômade para
a vida em um local fixo (CORREIA, 2018). Desde os primórdios das atividades de
construção civil até os dias atuais, o setor vem agregando novas tecnologias e
melhorando os processos construtivos (COSTA et al., 2013). Nas últimas décadas a
construção civil tem passado por uma restruturação em busca de qualidade e
eficiência dos processos (FILIPPI, 2017). Esta restruturação faz-se necessária
devido a competitividade do setor, a elevação do nível de exigência por parte dos
clientes e a demanda por melhorias nas condições de trabalho (LORENZON;
MARTINS, 2010). Acrescenta-se a estes fatores a retração do setor da construção
civil devido à crise econômica que o país enfrenta desde 2014.
De acordo com os dados da Construcarta (SINDUSCON,2019), a partir de 2014,
devido à crise econômica brasileira, o valor de investimento na construção civil
decresceu muito, sendo que no primeiro trimestre de 2019 o setor diminuiu sua
contribuição na economia para 3,15%, o que pode ser considerado o pior resultado
da série história iniciada em 1995 e entre 2014 a 2018, o PIB setorial registrou um
encolhimento de aproximadamente 30% e os investimentos em infraestrutura foram
interrompidos.
As projeções futuras para o setor da construção civil são de uma recuperação lenta
no segmento de edificações, pois as vendas no mercado imobiliário mantem-se
estáveis, porém há um crescimento lento, mas com avanços expressivos, no
segmento de reformas e de serviços especializados de construção. De acordo com
CBIC (2019), o segmento de reformas e manutenção de empreendimentos
comerciais, executados por empresas de pequeno porte, seguirá liderando a
recuperação do setor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE
2019) mostram que o setor de varejo teve 20,42% de impacto no Produto Interno Bruto
(PIB), com um crescimento real de 2,3%. Esse crescimento do varejo estimula outros
setores envolvidos na cadeia produtiva do varejo e cria uma nova demanda para as
empresas da construção civil que atendem as expansões dos empreendimentos do
setor varejista (SU, 2019).
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Para conseguir liderança no mercado, o setor de varejo necessita de agilidade na
implantação de pontos de venda físicos, portanto, o prazo de abertura é um dos
fatores determinantes do sucesso, pois quanto mais breve o empreendimento estiver
concluído e operando, mais rápido será o retorno do investimento e maior será a
perspectiva de conquista de mercado (SU, 2019). Assim, a intervenção com obra civil
em um empreendimento deve ter uma duração mínima e ocorrer dentro da janela de
oportunidade vislumbrada para aquele empreendimento (FREITAS, 2011). Sendo
que, para os investidores do varejo uma obra entregue fora do prazo estipulado pode
ser sinônimo de prejuízo (GIMENES, 2012). Dentro deste contexto, o tempo de
duração das obras de intervenção nos empreendimentos do varejo é o elemento
chave para o sucesso das empresas de construção civil que atuam neste segmento.
Os empreendimentos do varejo são caracterizados por um grande número de pontos
de venda físicos, em boa parte empreendimentos de pequeno porte, que geralmente
necessitam de uma obra de curto prazo para adequação das instalações. Estas obras
de curto prazo são denominadas e caracterizadas por Su (2019) como Obras Rápidas
de Varejo (ORVs). Para efeitos deste trabalho, o termo ORV é utilizado para
caracterizar obras específicas do setor de varejo, tais como novas construções,
adequações ou retrofits com durações de até 180 dias e área construída até 600 m2.
Em nichos de mercado nos quais os empreendimentos precisam de um retorno rápido
de investimento, como ORVs, a confiabilidade de entrega no prazo estipulado é um
critério considerado qualificador para selecionar uma empresa construtora. A garantia
da entrega da obra em empreendimentos cujo prazo fixado tem grande importância,
é um fator de competição decisivo para escolha de uma construtora e pode ser
explorado por elas como um critério ganhador de pedidos neste segmento de ORVs
(BARROS NETO et al., 2002). Assim, a abordagem Fast Track foi introduzida em

ORVs com o objetivo de reduzir o tempo de entrega da construção por meio da
sobreposição das atividades de construção e projeto (GIMENES, 2012).
Embora, o setor da construção civil tenha experimentado bons modelos e ferramentas
de gestão, os resultados são insatisfatórios, devido a forma como são implementados
(FILIPPI, 2017) comprometendo a competitividade do setor. Os fatores que afetam a
competitividade das empresas no mercado de obras de curto prazo são problemas de
produtividade e falhas (WIGINESCKI, 2009). Problemas de produtividade, tais como
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atrasos nas entregas das obras e desperdícios de insumos e de força de trabalho são
recorrentes no setor da construção (CHIRINÉIA, 2018). Por isso, o setor sempre foi
alvo de críticas devido ao alto custo e baixa produtividade, sendo considerado como
um setor de processos obsoletos, improdutivos, geradores de desperdício e com
constante atraso na entrega das obras (SARCINELLI, 2008).
Um dos principais resultados insatisfatórios é o não cumprimento de prazos acordados
com o cliente final, gerando atrasos em obras e desajustes no orçamento devido a
diferenças entre o custo orçado e o custo real (LIMA, 2016). Filippi e Melhado (2015)
mapearam as principais causas de atrasos em obras relatadas por diversos autores
entre 1997 a 2014 e perceberam que no “rank” das dez causas mais frequentes
estavam em primeiro lugar “o planejamento do projeto e programação de serviços
ineficazes” com 73% e em quarta posição com 53% “a má gestão da equipe e do
canteiro”. Neste mesmo estudo, ao mapearem 32 empreendimentos imobiliários na
cidade de São Paulo concluíram que no “rank” de catorze causas de atraso
identificadas a “má gestão da equipe e do canteiro” estava no topo da lista com 62,5%.
Diante deste cenário os clientes ficam insatisfeitos com atraso de obras e a
credibilidade do setor da construção civil decresce a cada dia (FILIPPI; MELHADO,
2015). O quadro 1 demonstra o mapeamento das dez principais causas de atraso em
obras de acordo com o estudo de Filippi e Melhado (2015).
Quadro 1 - As dez principais causas de atrasos em obras
Ranking

Frequência

Descrição das causas de atraso mais frequentes
Planejamento do projeto malfeito ou programação de serviços
1º
73%
ineficazes
Dificuldades financeiras do empreiteiro (limitações de fluxo de
2º
60%
caixa)
Atraso nos pagamentos ou medições de empreiteiros pelo
3º
53%
proprietário
Má gestão/supervisão (organização da equipe) no local de
4º
53%
trabalho (canteiro)
Alterações de escopo (contrato) pelo empreendedor durante a
5º
53%
execução
6º
33%
Demora na tomada de decisão pelo empreendedor
7º
27%
Inexperiência do contratado (ou trabalho inadequado dele)
Atraso na preparação/aprovação de desenhos ou especificações
8º
27%
de projeto
9º
27%
Atrasos nos trabalhos de subempreiteiros (terceiros)
10º
27%
Mão de obra não qualificada
Fonte: Adaptado de Filippi e Melhado (2015)
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Geralmente, obras de curto prazo não possuem um planejamento e acompanhamento
adequados. Por consequência, surgem problemas como: i) o desperdício de tempo
devido ao deslocamento para diferentes locais de obra; ii) a falta de objetividade para
realização da tarefa; iii) o aumento dos ciclos de produção e iv) redução do efeito de
aprendizagem nas atividades (SILVA; FELIZARDO, 2007). Em ORVs, cuja
característica primordial é o cumprimento do prazo, não há espaço para decisões de
momento, sem uma sistematização do conhecimento e reflexão, ou seja, todo o
processo deve ser planejado e controlado de forma eficaz. Nesse contexto, a adoção
de um planejamento e um sistema de gestão de produção eficazes tem grande
importância para que o setor de construção civil consiga atender a demanda de ORVs,
pois possibilitam uma visão real da obra, auxiliando na tomada de decisões para evitar
atrasos e controlar a produção dos serviços, e consequentemente, obter a satisfação
do cliente atendendo as diretrizes impostas de prazos.
Dessa maneira, uma abordagem tradicional da gestão de produção em ORVs não é
adequada (YAHYA; MOHAMAD,2009), uma vez que esta abordagem utiliza o modelo
de gestão baseado no conceito de produção composto por processos de conversão,
que transforma insumos em produtos intermediários ou final, sem considerar o design
do sistema e os processos de gerenciamento do trabalho e do fluxo de trabalho, ou
seja, as atividades de que não agregam valor como transporte e espera de materiais
(KOSKELA, 1992). Por não considerar as atividades que não agregam valor, a
abordagem tradicional deixa lacunas no planejamento (FORMOSO et al., 1999), as
quais podem comprometer o prazo de entrega em obras de curto prazo. Neste
contexto, a gestão para as ORVs pode ser baseada na filosofia Lean. Esta filosofia
busca a perfeição dos processos por meio da criação de valor em um fluxo contínuo
puxado pelo cliente, tendo como base a eliminação de desperdícios e de processos
que não agregam valor (WOMACK; JONES,1996). Esta nova gestão foi apresentada
por Koskela (1992) ao introduzir os conceitos e as técnicas Lean na construção civil
denominando de Lean Construction (Construção Enxuta).
A Construção Enxuta é uma filosofia que, entre outros conceitos, visa reduzir tempo
de ciclo de atividades e reduzir parcelas de atividades que não agregam valor
(KOSKELA, 1992), ou seja, sua aplicação possibilita a redução do tempo de
atividades. Assim, pode se dizer que a moeda do pensamento enxuto é o tempo por
isso a eliminação de atividades que desperdiçam o tempo são consideradas melhorias
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que alcançam a vantagem competitiva e redução de custo (FIUME, 2020). Nesse
contexto, aplicação filosofia da Construção Enxuta corresponde as expectativas do
setor de varejo ao implantar pontos de venda físicos que necessitem de obras rápidas
para a garantir competitividade no mercado.
Nas últimas décadas diversos trabalhos têm apresentado a aplicabilidade dos
conceitos de Construção Enxuta em diferentes tipos de obras, tais como: i) avaliação
dos impactos da Construção Enxuta em setenta e sete projetos chilenos (ALARCÓN,
2008); ii) aplicação dos princípios da Construção Enxuta em obras pequenas e de
curto prazo (WIGINESCKI, 2009); iii) a aplicação dos princípios Lean para obter uma
construção rápida (YAHYA; MOHAMAD; 2009); iv) identificação de barreiras e fatores
de sucesso na implantação da Construção Enxuta em construtoras colombianas
(CANO et al., 2015) e; v) aprimoramento do sistema de gestão de produção utilizando
o Lean Thinking em uma construtora (DIEPENBRUCK, 2017). Entretanto, há uma
lacuna de trabalhos que explorem de forma conjunta o uso dos princípios Lean e dos
conceitos de Fast Track em ORVs. Sendo assim, além de apresentar os principais
fatores de atrasos em ORVs, este trabalho busca identificar oportunidades de
aplicação de princípios Lean e da abordagem Fast Track de forma a mitigá-los.

1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho consiste em: identificar as causas de interrupção de fluxo de
trabalho que levam a desvios de prazos ocasionando atrasos nas entregas das ORVs
e apresentar oportunidades de aplicação dos princípios da Construção Enxuta
juntamente com os conceitos da abordagem Fast Track em ORVs, visando:
i)

a redução dos atrasos de obra;

ii)

a eliminação de desperdícios;

iii)

o aperfeiçoamento do processo produtivo e

iv)

o atendimento das expectativas do cliente com relação ao cumprimento de
prazo.

Assim, a autora pretende com resultados obtidos por este trabalho contribuir para uma
mudança na conduta de gestão das ORVs, para que o setor varejista não considere
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as intervenções de obras civis nos pontos de venda físico um entrave à conquista de
mercado.

1.2 Resumo do Método da Pesquisa
A pesquisa utilizou a metodologia Design Science Research e foi desenvolvida por
intermédio de estudos teóricos, técnicas de observação e método de investigação de
opiniões. Os estudos teóricos consistiram em uma revisão bibliográfica de teses,
dissertações, livros, artigos e demais publicações que pudessem auxiliar a autora na
formulação deste trabalho. A revisão bibliográfica teve como foco os princípios da
abordagem Fast Track, o Sistema Toyota de Produção, o Lean Production (Produção
Enxuta) e a Lean Construction (Construção Enxuta), explorando-se no estudo os
principais desperdícios e conceitos de planejamento e controle de obras. A revisão
teórica também apresentou a identificação do segmento de varejo, suas classificações
e a caracterização da tipologia de obras denominadas ORVs, bem como a
identificação das principais causas de desvios de prazos em obras e as principais
formas de contratação por arranjos funcionais. Entretanto, somente a pesquisa
bibliográfica não é suficiente para apresentar uma nova abordagem, que se aproxime
da realidade do cenário da construção civil do objeto de estudo. Assim,
posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo exploratória baseadas nas
técnicas de observação e de investigação de opiniões por meio de entrevistas.
A técnica de observação sistemática consistiu em visitas de campo em obras, que
auxiliaram a pesquisadora a identificar os problemas de atrasos em entregas de obras
e a reconhecer alguns princípios da construção enxuta que são praticados
espontaneamente pelos envolvidos no processo, ou seja, sem ter consciência de sua
prática.
A pesquisa exploratória por meio de investigação de opiniões realizou-se por
intermédio de entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de averiguar os fatos,
descobrir planos de ação e quais fatores são importantes para modificar condutas
futuras na gestão de ORVs. O roteiro da entrevista foi composto por questões abertas,
fechadas e de múltipla escolha. Essas questões foram elaboradas com base no
levantamento bibliográfico das principais causas de atrasos em obras e na experiência
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profissional adquirida pela pesquisadora durante quinze anos em gestão de obras com
a tipologia em estudo. As entrevistas foram realizadas com gestores de obras e
proprietários de construtoras de pequeno e médio porte, cujo perfil de obras era
similar ao objeto de estudo. Os dados quantitativos das perguntas fechadas e de
múltipla escolha foram tabulados e analisados, destacando as similaridades e
diferenças entre as informações. Enquanto os dados qualitativos visaram uma
compreensão real dos principais motivos de atrasos.
Com base nas informações coletadas foram identificados e categorizados os
principais problemas de atrasos em ORVs e os desperdícios gerados por cada um. A
partir daí, foram analisadas oportunidades de aplicação dos princípios da Construção
Enxuta e suas ferramentas, bem como os princípios da abordagem Fast Track a fim
de trazer benefícios como redução de desperdícios e melhoria no fluxo das atividades.
Por fim, desenvolvou-se um modelo de oportunidades de aplicação dos conceitos
Lean e Fast Track, que foram classificadas e categorizadas para avaliação de um
grupo de especialistas quanto a sua aplicabilidade em ORVs. O resultado dessa
avaliação foi analisado e as considerações foram incorporadas ao estudo para o
desenvolvimento da versão final do modelo de oportunidades de aplicação dos
conceitos da Construção Enxuta e da abordagem Fast Track para ORVs.

1.3 Resumo da Estrutura do Trabalho
Esta dissertação está dividida em 10 capítulos. O primeiro consiste na introdução,
apresentando a justificativa da importância do tema, os objetivos do trabalho e a
descrição da metodologia utilizada.
O segundo capítulo apresenta: o segmento de varejo com suas principais
características; caracteriza o que são ORVs e suas principais peculiaridades; identifica
as causas de atrasos em obras e discorre sobre as principais modalidades de
contratos que são firmados entre empreendedores e construtoras em ORVS.
No terceiro capítulo, é apresentada uma revisão bibliográfica abordando a Engenharia
Simultânea e a abordagem Fast Track na construção civil, considerando os riscos da
sua aplicação.
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No quarto capítulo é apresentado uma revisão bibliográfica abordando a origem e os
conceitos do Sistema Toyota de Produção e da Produção Enxuta. O capítulo explana
detalhadamente os princípios da Construção Enxuta, os seus vínculos com o processo
de planejamento e suas diferenças de conceito em relação a gestão tradicional. Por
fim o capítulo categoriza os desperdícios.
No quinto capítulo são apresentados os conceitos de planejamento e controle e as
ferramentas Last Planner System e Location Based Management System. Nesse
capítulo também é explanado o ciclo PDCA e aplicação do relatório A3 como
ferramentas de melhoria contínua.
No sexto capítulo é apresentado, detalhadamente, o método de pesquisa deste
trabalho, incluindo a estratégia da pesquisa, a descrição das etapas e a seleção das
empresas e a validação da pesquisa.
No sétimo capítulo, os dados da pesquisa são analisados e no oitavo capítulo as
principais causas de atrasos na entrega das ORVs são identificadas e uma versão
inicial das oportunidades de aplicação dos princípios Lean e dos conceitos do Fast
Track em ORVs é apresentada.
No nono capítulo, os resultados da avaliação das oportunidades de aplicação são
expostos e as sugestões do grupo focal são analisadas. No final do capítulo é
apresentada a versão final das oportunidades de aplicação da Construção e Enxuta e
dos conceitos da abordagem Fast Track em ORVs.
O décimo capítulo aborda as conclusões, as considerações finais, as contribuições
trazidas e as limitações dos resultados, além de recomendações para futuros
estudos.Por fim são listadas as referências bibliográficas e inserido documentos como
roteiro da entrevista.
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2 CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS DO SEGMENTO DO VAREJO
Este capítulo inicia apresentando o segmento de varejo, suas divisões em grupos e
os elementos essenciais para sua sobrevivência. Posteriormente, o capítulo aborda
as características das ORVs, as principais causas de atrasos na entrega da obra que
podem ser aplicadas nas ORVs e, por fim discorre sobre os principais tipos de
contratos de obra que são firmados entre empreendedor e construtoras em ORVs.

2.1 Segmento de Varejo
Kotler e Keller (2006) define o varejo como todas as atividades de venda e bens e
serviços diretamente do consumidor final. O varejo consiste em todas as atividades
que englobam o processo de venda de produtos e serviços com a finalidade de
atender uma necessidade do consumidor final (PARENTE, 2000). Varejo é qualquer
empreendimento comercial cujo faturamento tenha origem na venda de pequenos
lotes no varejo (KOTLER; KELLER, 2006). A Sociedade Brasileira de Varejo e
Comércio (SBVC) (2019) define o varejo como toda atividade econômica da venda de
um bem ou serviço para o consumidor final. Segundo SBVC (2019), a forma mais
utilizada por diversos países para segmentar o varejo é: varejo de bens de consumo
geral, varejo de carros e combustíveis, e varejo de serviços.
A Pesquisa Mensal do Comércio (2015) divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) segmenta os dados do varejo nacional em dois grandes
grupos: o varejo restrito e o varejo ampliado. O varejo ampliado inclui o varejo restrito
e as atividades econômicas de material de construção e veículos, motocicletas, partes
e peças. O quadro 2 demonstra a classificação do varejo por atividade econômica
utilizada pelo IBGE para apresentar mensalmente os indicadores do setor.
No setor do varejo há quatro elementos relevantes que interferem no desenvolvimento
e crescimento do setor: renda, emprego, crédito e confiança. A somatória destes
quatro elementos atua diretamente no poder de compra da população, e por
consequência no desempenho e crescimento do comércio varejista.
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Quadro 2 - Classificação do varejo por atividade econômica segundo IBGE
Conceito de Varejo Restrito
Animais vivos e artigos para alimentação, higiene e saúde animal
Artigos culturais, recreativos e esportivos
Artigos de armarinhos, tecido, vestiário, calçados e complementos
Artigos de couro e de viagem
Artigos de joalherias, relojoaria, metais preciosos, bijuterias e souvenires
Artigos de perfumaria e cosméticos
Artigos de uso doméstico
Artigos para festas, funerárias e eróticos
Combustíveis e lubrificantes
Comércio de produtos de lojas especializadas
Comércio de artigos usados
Eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, instrumentos musicais e acessórios
Equipamentos de escritório
Equipamentos de informática e comunicação
Gás liquefeito de petróleo (GLP)
Hipermercados, minimercados, supermercados, mercearias, armazéns e empórios
Lojas de departamentos e variedades
Móveis, artigos de iluminação, peças e acessórios
Objetos de arte
Produtos alimentícios, bebidas e fumo
Produtos farmacêuticos, artigos médicos, ortopédicos e ópticos
Conceito de Varejo Ampliado
Veículos e motos, partes e peças
Materiais de construção
Fonte: Adaptado do IBGE (2020)

O varejo é o setor que mais emprega no Brasil (IBGE, 2019). O emprego está
diretamente relacionado com a renda, ou seja, quanto mais emprego mais renda
disponível, aumentando o poder de compra. O crédito é um fator que amplia o poder
de compra e os índices de confiança do consumido retratam o sentimento do
consumidor, ou seja, consumidor satisfeito gasta mais. (SU, 2019). A figura 1 ilustra a
equação dos quatros elementos.
Figura 1- Relação dos quatro elementos da economia no varejo.

Fonte: Adaptado de SBVC (2019)
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A soma dos quatro elementos emprego, renda, crédito e confiança do consumidor é
fundamental para o crescimento do setor do varejo, pois possibilitam o poder de
compra, impactando diretamente no crescimento da cadeia produtiva do varejo. Este
crescimento da cadeia produtiva do varejo amplia as possibilidades de atuação das
empresas de construção civil no desenvolvimento de novos pontos de venda (SBVC,
2019).
Um fator relevante no setor varejista é a dinâmica de tempo de abertura de pontos de
venda e a conquista de mercado, e, neste cenário é que entra em atuação o setor da
construção civil. Após a decisão de execução de um novo empreendimento do varejo,
a empresa espera que o retorno deste investimento seja o mais rápido possível, por
isso, o fator prazo é um item primordial no planejamento da obra rápida de varejo. O
fator tempo é vital para o setor de varejo, pois quanto antes o empreendimento estiver
operando, mais rápido será o retorno do investimento e maior será a perspectiva de
conquista mercado (SU, 2019).
No setor de varejo, a competição pela conquista de mercado é acirrada, sendo que os
atributos como diversificação, preço das mercadorias, serviços oferecidos, área de
vendas, comodidade e acessos podem ser similares entre os concorrentes, portanto,
a disputa pela obtenção do mercado ocorre principalmente pela busca de melhores
localizações e pela cronologia das aberturas ao público (FREITAS, 2011). Assim, uma
das características marcantes do setor de varejo é a competição para ser o primeiro
a entrar no mercado, pois como os produtos e seus atributos geralmente são similares,
o vencedor tem grandes possibilidades de conquistar mais clientes (SU, 2019). O
atraso na entrega de uma obra de rápida de varejo além de trazer perda de
faturamento para o cliente, também pode ocasionar a perda de fidelização de futuros
clientes para a concorrência.

2.2 Caracterização das Obras Rápidas de Varejo
Obras Rápidas do Varejo (ORVs) não são métodos construtivos que agilizam a
execução da obra, mas são pequenas obras que podem ser executadas com maior
rapidez comparadas com outras tipologias de obras do setor da construção civil. (SU,
2019). Na literatura acadêmica existe conceitos e definições para diversos tipos de
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atividades desenvolvidas na construção civil, porém não existe uma definição para
obras que são realizadas em empreendimentos do setor de varejo como: farmácias,
agência bancárias, casas de câmbio e crédito, redes de fast food, mercados e outros
cuja finalidade é atender o consumidor final (SU, 2019). Assim, em seu trabalho, Su
(2019) caracterizou este tipo de obra, nomeando de ORVs.
Com base em um levantamento de 124 obras realizadas em dois anos Su (2019)
definiu as características básicas das ORVs. Estas obras foram intervenções em
shopping centers, reforma de imóveis e construção de novas edificações, todas com
o objetivo de abrir um novo ponto de venda para o cliente final. E as suas
características podem ser resumidas em:


Obras com prazo de construção entre 30 a 158 dias; ou seja, obras de duração
máxima de 6 meses;



A área de intervenção com obras civis varia de 90 m2 a 600 m2, com média em
228 m2, portanto, são empreendimentos pequenos do setor de varejo;



Geralmente, são escolhidos pontos de venda em zona urbanas, em ruas e
avenidas destinadas ao comércio ou dentro de shopping centers, centros
comerciais e galerias;



São empreendimentos do setor de varejo físico que dependem de alguma
empresa ou rede de lojas;



São utilizados sistemas construtivos tradicionais, não há grandes inovações
construtivas neste segmento. São edificações com um sistema estrutural de
pilares, vigas e lajes de concreto armado e vãos externos vedados com
alvenaria em tijolos cerâmicos. As divisões internas são, geralmente,
executadas em drywall e a cobertura é realizada por estrutura e telhas
metálicas;



As obras são executadas por construtoras de pequeno e médio porte,
especializadas neste setor. Estas construtoras por serem especializadas neste
tipo de obra ganham a confiança do cliente, e assim, executam uma grande
quantidade de obras para o mesmo contratante;



O efetivo diário de mão de obra é geralmente entre 10 a 20 colaboradores e
possui baixa rotatividade;
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O prazo de construção é o foco de interesse do cliente, portanto, atrasos na
entrega da obra são vistos pelo cliente como prejuízo;



Os pontos de venda seguem uma ampla padronização, que faz parte da
identidade da empresa.

A padronização é um atributo importante nas obras do setor de varejo. Esta
padronização consiste em uniformizar layouts, materiais de acabamentos, disposição
de equipamentos, comunicação visual, e outros. A prática de padronização das
empresas do varejo possibilita que o cliente final se familiarize com ambiente mesmo
entrando em pontos de venda diferentes (SU, 2019). Para as construtoras a
padronização traz vantagens econômicas e técnicas. As vantagens técnicas são
alcançadas por meio da experiência anterior que faz melhorar o desempenho o
denominado

“know-how”.

As

vantagens

econômicas

são

provenientes

da

racionalização das atividades, da redução de custo e otimização da aplicação de
recurso. (SU, 2019).
Uma característica marcante das ORVs é possuir um cronograma de execução com
várias atividades e etapas sobrepostas, com diversos agentes envolvidos trabalhando
conjuntamente (FREITAS, 2011). Assim, a flexibilidade para alterações ou desvios de
premissas já determinadas é muito pequena. Caso ocorra uma grande quantidade de
alterações no processo de execução da obra há o risco do não cumprimento do prazo
de entrega da obra (FREITAS, 2011).
Para este trabalho acadêmico será considerada as características apontadas por Su
(2019) para identificar as ORVs, pois as descrições apresentadas refletem a realidade
da tipologia deste tipo de obra.

2.3 A prática do Controle Informal
Muitas construtoras definem suas ações de gestão de obras baseadas em
experiências anteriores ou características particulares, sem nenhuma fundamentação
teórica (OLIVIERI, 2016). O controle informal pode ser caracterizado por aquela
verificação de fatos que não utiliza de indicadores de produção de processo de
planejamento para realizar ações corretivas (BERNARDES, 2001).
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Geralmente, o controle informal é realizado por troca de informações verbais entre o
engenheiro, diretor e a equipe de obra durante o processo de execução. Tem como
vantagem a rapidez na transmissão da informação e por consequência, uma rápida
tomada de decisão, característica muito valorizada obras cujo prazo é de curta
duração. Entretanto, o controle informal pode trazer consequências inadequadas para
as empresas que o praticam com frequência. Essa informalidade resulta em uma
utilização dos recursos de modo ineficiente, dificultando a comunicação entre os
vários setores da empresa (OLIVIERI, 2016).
O planejamento e controle informal consiste na prática em acreditar que o processo
de planejamento são as informações transmitidas pelo engenheiro de campo a seus
subordinados. Este hábito desconsidera o conceito sistêmico do planejamento e faz
com que a visão de longo prazo seja prejudicada pelo imediatismo das atividades de
curto prazo (MATTOS, 2010).
Quando o hábito de utilizar o controle informal se torna uma prática comum, o
engenheiro passa tomar decisões baseadas na sua experiência e intuição, com isso
o planejamento formal passa a ser considerado uma perda de tempo, transformando
a falta de planejamento em um círculo vicioso (MATTOS, 2010).
Há casos de empresas que utilizam métodos de planejamento e controle simples,
apenas para atender exigências contratuais, e não desenvolvem nada com maior nível
de detalhe para dirigir a produção. Por limitações de recursos ou estratégia gerencial,
algumas empresas adotam um método simples de planejamento e controle que
consideram apenas parte do processo, abrindo mão de maiores níveis de detalhes
(OLIVIERI, 2010).
Bernardes (2001) relata as seguintes desvantagens do controle informal:
a) Falta de dados referenciais para a preparação de futuros planejamentos, pois
estas informações não são registradas;
b) Impedimento de desenvolver o processo de aprendizagem durante o
desenvolvimento do planejamento;
c) Dificuldade em estabelecer metas mais realistas na produção, já que as
informações reais não são coletadas e armazenadas;
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d) Inviabilidade de detectar a verdadeira causa dos problemas de modo que as
ações corretivas possam ser tomadas.
Diante das desvantagens expostas, percebe-se a necessidade da utilização
sistemática de métodos de planejamento e controle adequados a fim de conquistar
maior eficiência nos processos de gestão de produção nas empresas do setor de
construção. O processo de planejamento e controle da produção tem grande
importância no desempenho das empresas de construção civil, porém normalmente
ele não é conduzido de modo a explorar todas as suas potencialidades
(BERNARDES, 2013).

2.4 Atrasos na entrega das obras

O atraso é definido como o tempo além ou após a data de conclusão apontada em um
contrato para entrega do empreendimento (CHAN; KUMARASWAMY, 1996). Atraso
é a diferença entre o que foi planejado e o que realmente aconteceu em termos de
duração de tempo de um empreendimento (WAMBEKE et al., 2011). O atraso é um
desvio de tempo ocasionado pela diferença do prazo do término do empreendimento
em relação ao inicialmente definido no contrato (MUIANGA, 2015). Para fins deste
trabalho considera-se atraso qualquer desvio de prazo que gere postergação da data
de conclusão de uma tarefa durante a execução da obra e/ou retarde a data de
entrega da obra.
O atraso é um dos maiores problemas na construção civil e ocorre em
empreendimentos de todas as magnitudes e tipologias (ALAGHBARI et al., 2007).
Suas consequências, geralmente, são graves, de difícil solução e geram prejuízos
tanto para o empreendedor como para as empresas contratadas. Para o
empreendedor,

o

atraso

representa

perdas

de

receitas,

pois

impede

a

operacionalização de seu empreendimento e para as empresas executoras, significa
maiores custos indiretos devido ao maior período de trabalho (COUTO; TEIXEIRA,
2005).
Embora, a ocorrência dos atrasos em obras seja recorrente, o problema continua sem
solução, devido a sua grande complexidade (COUTO; TEIXEIRA, 2005) e a atribuição
da responsabilidade por atrasos causa divergências entre as partes envolvidas, pois
costumam culpar-se mutuamente (CHAN; KUMARASWAMY, 1996; PEREIRA, 2012),
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por isso é necessário a compreensão das causas dos atrasos com o objetivo de
auxiliar a entender os problemas e contribuir para o aperfeiçoamento da gestão e
produtividade.

2.4.1 Causas dos atrasos
Diversos estudos da literatura apontam causas de atrasos em obras civis de várias
tipologias e de cunho público e privado, entretanto não foi encontrada nas literaturas
pesquisadas um estudo específico para atrasos em ORVs. Assim, neste trabalho
serão abordadas as causas de atrasos mais recorrentes sem considerar a tipologia
da obra que o respectivo estudo se refere.
Ahmed et al. (2002) em seu estudo classificou a responsabilidade pelos fatores de
atraso em agentes externos e internos, sendo que os agentes internos podem ser o
proprietário/empreendedor, a construtora e os consultores. Para cada agente foi
associado fatores de atraso de maior frequência conforme demonstra o quadro 3.

Quadro 3 – Causas de maior ocorrência dos atrasos na construção civil associados aos
agentes
Agentes

Causas de Atrasos
 Modificações contratuais
 Lentidão na tomada de decisões
Empreendedor/
 Falta de sincronia com a construtora
Proprietário
 Falta de conhecimento técnico dos trabalhos envolvidos
 Problemas Financeiros
 Atrasos na entrega de materiais
 Falta de material na obra
 Erros construtivos
Construtoras
 Baixa produtividade da mão de obra
 Problemas de coordenação
 Ineficiência no gerenciamento da obra
 Falta de experiência
 Demora em repassar as orientações
Consultores
 Documentos e projetos incompletos
 Atraso na supervisão e na tomada de decisões
 Falta de materiais e equipamentos no mercado
 Condições climática
Agentes Externos
 Mudanças de leis e regulamentações
 Mudanças no plano econômico
Fonte: Adaptado de Ahmed (2002)
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Diante da complexidade em determinar as principais causas de atrasos de obras no
mundo, alguns pesquisadores elaboraram questionários para verificar quais os fatores
mais comuns para a ocorrência de atrasos, o quadro 4 apresenta os principais estudos
e as causas recorrentes de atraso em ordem decrescente de ocorrência.
Quadro 4 – Causas de atrasos em obras em diversos países
Autores

Causas dos atrasos em ordem decrescente
Aquisição de materiais
Lentidão no processo de decisão
Ogunlana et al.
Falta de mão de obra
(1996)
Atrasos na entrega dos projetos
Gerenciamento ineficaz da construtora
Dificuldade para obtenção de licença de construção
Mudança de ordens
Ahmed et al.
Mudança de projeto
(2002)
Documentos incompletos
Falhas nas inspeções durante a produção da obra
Dificuldades nos pagamentos mensais
Frimpong et al.
Falta de gerenciamento da obra
(2003)
Falha no gerenciamento da aquisição dos materiais
Falta de informações adequadas no projeto
Ndekugri et al.
Falta de familiaridade com técnicas de gerenciamento de prazo
(2008)
Cronogramas ineficazes
Falta de habilidade em utilizar ferramentas para o controle de prazo
Autores
Causas dos atrasos em ordem decrescente
 Falta de mão de obra
Sweis et al.
 Mudança de escopo pelo proprietário durante a obra
(2008)
 Planejamento ineficiente da construtora
 Mão de obra desqualificada
 Planejamento inadequado
 Falha de comunicações
Tumi et al.
 Erros de projetos
(2009)
 Falta de suprimentos
 Lentidão na tomada de decisões
 Tempo de resposta para solução dos problemas de obra
 Atividades predecessoras concluídas em atraso
Wambeke et al.
 Espera por respostas quando da existência de dúvidas em projeto
(2011)
 Dificuldades em obtenção da licença da obra
 Falhas em projetos
Fonte: Adaptado de Pereira (2012)


















Muianga et al. (2015) com base em uma ampla pesquisa literária classificou os desvios
de custo e prazos em nove categorias agrupadas em 95 fatores, porém dentre estes
fatores somente 68 são causadores de atrasos em obras, conforme demonstra o
quadro 5.
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Quadro 5 - Classificação de atrasos em nove categorias com 68 fatores responsáveis por
desvio de prazos
Categorias
Fatores de atrasos
 Alterações de regras governamentais
 Aprovação dos requisitos impostos pelo governo para o
Relações
empreendimento
Governamentais
 Insegurança política
(4 fatores)
 Pressão do governo local para obtenção de permissões legais para
construção
 Burocracia excessiva por parte do proprietário
 Competição acirrada na licitação
 Conflitos entre os participantes pelos documentos do contrato
 Duração irreal do contrato imposto pelo cliente
Contratos
 Imposição de técnicas construtivas pela construtora
(8 fatores)
 Modificações do contrato
 Subestimação do prazo para execução da obra pela construtora
 Tempo insuficiente para preparação dos documentos legais do
empreendimento
 Falta de um plano para coordenação de tarefas entre diferentes
empreiteiros durante a execução da obra
Organização
(3 fatores)
 Conflito entre os participantes do empreendimento
 Falta de experiência, liderança inadequada
 Alterações de escopo e falta de clareza
Alterações de
 Mudanças frequentes
escopo
 Retrabalhos
(4 fatores)
 Trabalhos adicionais, aumento do escopo do empreendimento

Gerenciamento
(19 fatores)

 Falta de subempreiteiros e firmas especializadas para realização
de serviços específicos
 Gerenciamento insuficiente do contrato
 Gerenciamento precário do empreendimento
 Número insuficiente de encarregados para supervisão e lentidão
dos serviços
 Pouca comunicação entre coordenação e equipes envolvidas
 Prazo insuficiente para análise correta dos recursos
 Processo lento das equipes envolvidas na tomada de decisão
 Atraso na entrega do material de obra e problemas de
planejamento da entrega
 Material inadequado, pouca oferta de material ou atraso na
aquisição de material importado
 Falta de conhecimento em relação a disponibilidade de materiais
e equipamentos pelos consultores
 Alteração do cronograma pelo cliente
 Atraso na aquisição de terrenos e propriedades
 Atrasos no procedimento da execução de empreendimentos
 Falta de comprometimento com o escopo geral do
empreendimento
 Falta de método de supervisão
 Planejamento e cronograma inadequados
 Interrupção no fluxo de construção por problemas de qualidade
 Poucas frentes de serviços
 Planejamento precário da logística para alocação de recursos
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Categorias

Fatores de atrasos
 Abstinência da mão de obra
 Falhas de atenção referente as técnicas de segurança e saúde do
trabalho
 Baixa produtividade da mão de obra
 Indisponibilidade de mão de obra em certas regiões
Atividades e
 Equipamentos e ferramentas não disponíveis ou danificados
equipamentos
 Erros e problemas de qualidade durante a execução
(10 fatores)
 Falta de mão de obra em geral
 Falta de habilidade e experiência da construtora e da mão de obra
 Greves no canteiro de obra
 Método inadequado de construção, uso não efetivo de informação
tecnológica
 Acidentes durante a execução
 Atrasos na entrega de insumos devido às condições de transporte
 Cartéis de fornecimento de material
 Condições climáticas desfavoráveis
Aspectos
 Investigações de solo inadequadas
ambientais e
 Desastres naturais
econômicos
 Efeitos sociais, culturais, históricos e ambientais
(11 fatores)
 Fronteiras fechadas
 Greves no país
 Problemas econômicos e ambientais
 Questões tecnológicas e sociais, socioeconômicas e ambientais
 Atrasos no pagamento à construtora
Financiamento
 Problemas financeiros
(3 fatores)
 Forma de pagamento apenas após o escopo completo do trabalho
 Alteração do projeto
 Atraso na aprovação do projeto
 Conflito entre o arquiteto e demais representantes das diferentes
Projeto e
disciplinas do projeto
documentação
 Falhas no projeto
(6 fatores)
 Soluções inadequadas do projeto
 Tentativas de modificações do projeto para o alcance do padrão
desejado durante a fase de construção
Fonte: Adaptado de Muianga et al. (2015)

Com base no quadro 5 é possível verificar que a distribuição dos fatores de atrasos
em cada categoria, sem considerar a estratificação dos mesmos é de:


19 fatores na categoria de gerenciamento;



11 fatores na categoria de aspectos ambientais e econômicos;



10 fatores na categoria de atividades e equipamentos;



8 fatores na categoria de contratos;



6 fatores na categoria de projetos e documentação;



3 fatores na categoria de organização;



3 fatores na categoria de financiamento.
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Para o desenvolvimento da pesquisa será considerado a classificação das causas em
atrasos de obra em nove categoria e os seus respectivos fatores apresentados no
trabalho de Muianga et al. (2015), pois a amplitude dos fatores abordados
representam os problemas enfrentados pelas ORVs, por isso tendem a contribuir para
o entendimento das causas de desvios de prazos que geram atrasos na entrega das
ORVs. Assim, os fatores de atrasos relacionados por Muianga et al. (2015) dão
orientação ao roteiro de entrevista abordado na seção 6.2.1 desta pesquisa.

2.5 Contratos
Contrato é um registro formal das vontades expressas por duas ou mais partes, com
a finalidade de regular uma atividade qualquer (LIMMER, 1996). Um contrato não é
somente um instrumento legal abstrato utilizado somente em situações de conflito,
pois também define questões como: a estrutura formal da relação entre as empresas,
a compensação, o risco e resolução de problemas (FREITAS, 2011).
Os sistemas contratuais têm grande influência na gestão de um empreendimento, pois
definem as relações contratuais e funcionais entre as partes assim, a conquista de
bons resultados em termos de prazo, custo e qualidade requerem a seleção de um
sistema contratual compatível com as características do empreendimento e com as
necessidades das partes envolvidas (GRILO; MELHADO, 2002).
Alguns fatores devem ser considerados durante a seleção de um determinado sistema
contratual: i) tipologia do trabalho; ii) as partes do contrato e seus envolvimentos em
uma ou mais áreas de responsabilidades; iii) o método de seleção; iv) a expectativa
do risco incluindo a responsabilidade do projeto e do mecanismo de preço (BUENO,
2009). Além desses fatores deve-se considerar a complexidade do projeto, pois
projetos mais complexos devem ser contratados de forma distinta de projetos mais
simples (FREITAS, 2011). Na construção civil, além dos fatores citados o aumento da
complexidade técnica e gerencial impulsionou a introdução de novas formas de
contratação (GRILO; MELHADO, 2002; FREITAS et al.; 2011).
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2.5.1. Modalidades Contratuais
Existem vários modelos de sistemas contratuais abordados na literatura, esses
modelos podem ser categorizados segundo a forma como os empreendimentos são
organizados, como são financiados e segundo como os processos serão geridos
(OYEGOKE et al., 2009). Os sistemas contratuais são divididos em cinco subsistemas
principais: pacotes de trabalho, arranjos funcionais, modalidades de pagamento,
método de seleção e formas de contrato (KUMARASWAMY; DISSANAYAKA, 1998).
A divisão do sistema de contratação pode ser simplificada em dois subsistemas
principais: arranjos funcionais e modalidades de pagamento (GRILO; MELHADO,
2002).
Diante dos objetivos deste trabalho, simplificou-se o modelo proposto por Grilo e
Melhado (2002), considerando apenas a divisão por arranjo funcional conforme figura
2. Assim, neste trabalho será abordado somente os modelos de contrato com arranjos
funcionais separados e integrados. Esta simplificação buscou particularizar os
modelos aplicáveis para ORVs que contribuem para mitigar os atrasos na entrega da
obra,

desprezando

as

demais

subdivisões

usualmente

utilizadas

empreendimentos de demais tipologias.
Figura 2- Classificação das formas de contratação por arranjos funcionais
Sequencial
(Design-Bid- Build)

Formas de Contratação

Separados
Acelerado
(Construção por fase)

Projeto Construção
(Design Build)

Arranjo Funcional

Integrados

Empreitada Global
(Turnkey)
Aliança
(Parthering)
Gerenciamento do
Projeto ou do
Empreendimento

Gerenciados
Gerenciamento do
Contrato ou da
Construção

Fonte: adaptado de Grilo e Melhado (2002)

em
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Os arranjos funcionais estabelecem: as relações contratuais e funcionais entre as
partes do contrato; o envolvimento da construtora no projeto; os fluxos de
informações; o processo de tomada de decisão e a convergência entre os objetivos
de equipes (GRILO; MELHADO, 2002). Os sistemas contratuais classificados em
arranjo funcional podem ser agrupados em: i) sistemas separados (sequencial e
acelerado); ii) sistemas integrados (projeto-construção e turnkey); e iii) sistemas
gerenciados

(gerenciamento

da

construção

e

gerenciamento

de

contrato)

(KUMARASWAMY; DISSANAYAKA, 1998).

2.5.1.1 Sistemas Separados
Os sistemas separados podem ser divididos em: sequencial (tradicional ou designbid-build) ou acelerado (sobreposto ou construção por fase) (KUMARASWAMY;
DISSANAYAKA, 1998).

2.5.1.1.1 Sistema Sequencial – Design-Bid-Build
O sistema sequencial, também conhecido como Design-Bid-Build (DBB), é um dos
mais utilizados nos empreendimentos brasileiros (GRILO; MELHADO, 2002). O DBB
possui etapas escalonadas e bem definidas, começa com a elaboração do projeto sob
responsabilidade de uma empresa projetista (design); segue com o recebimento e
análise das propostas (bid) e conclui com a aceitação de uma das propostas e
execução da construção (build) (FREITAS, 2011). O DBB consiste em um método de
contratação tradicional em que o projeto e a obra são contratados separadamente, ou
seja, contratações individualizadas. (HALE et al., 2009; ALBUQUERQUE, 2012). Os
projetistas são responsáveis pela definição dos requisitos do cliente e pela
transmissão por meio dos projetos e a construtora é responsável pela execução da
obra, de acordo com as especificações de projeto e com o preço acordado (GRILO;
MELHADO, 2002). A figura 3 apresenta o detalhamento da forma contratual do DBB.

37

Figura 3 – Detalhamento da forma contratual do Design Bid Build

Fonte: Adaptado de Bueno (2009)

A adoção do sistema contratual DBB traz alguns benefícios para o cliente como: a
possibilidade de ter um período longo para realizar modificações no projeto; o projeto
estar definido com poucas ambiguidades antes da fase de orçamento; possuir um
preço fixo antes da contratação; a possibilidade de as projetistas realizarem uma
análise sistemática do desempenho da construção e permitir que os riscos sejam
transferidos para a construtora (GRILO; MELHADO, 2002; PARK et al., 2009).
Os principais riscos para o cliente na adoção do DBB são: tempo de entrega longo;
problemas de construtibilidade; possíveis conflitos entre os participantes e alterações
de projeto (MOLENAAR; SONGER, 1998). O principal aspecto negativo do método
DBB é a falta de interação entre as equipes de projeto e construção que origina
deficiências no projeto que afetam custos e principalmente prazos de obras
(ALBUQUERQUE, 2012). Além disso, a falta de interação entre projetista e
construtora reduz a possibilidade de introdução de processos inovadores
(ALBUQUERQUE, 2012).

2.5.1.1.2 Sistema Acelerado
Os sistemas contratuais acelerados também são conhecidos por construção por fases
ou por pacotes fast-track. Na construção por fases há uma sobreposição do projeto e
da

execução

da

construção,

esta

sobreposição

possibilita

a

divisão

do
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empreendimento em pequenos lotes de trabalho denominados pacotes de trabalho,
sendo que cada pacote de trabalho necessita de etapas individuais de projeto,
concorrência e construção (GRILO; MELHADO, 2002).
A principal vantagem na utilização do sistema de contratação acelerado é a redução
do prazo de entrega do empreendimento, pois é possível o início da execução da obra
antes que o projeto esteja totalmente concluído (GRILO; MELHADO, 2002;
ALBUQUERQUE, 2012). Entretanto, a dificuldade em visualizar o empreendimento
como um todo pode aumentar os riscos durante a execução e gerar custos adicionais
para o cliente (GRILO; MELHADO, 2002).

2.5.1.2 Sistemas Integrados
As formas de contratação por sistemas integrados são subdivididas em: projeto e
construção (design-build); empreitada global (turnkey ou chave-na-mão) e aliança
(parthering).

2.5.1.2.1 Sistema Projeto e Construção - Design-Build
A forma contratual projeto e construção, também denominada Design Build (DB) é um
método de contratação no qual o projeto e a obra são objetos de um único contrato
(ALBUQUERQUE, 2012). No sistema DB o cliente contrata uma única empresa ou
consórcio para ser responsável pela elaboração do projeto e pela execução da obra
(MOLENAAR; SONGER, 1996). Com isso, existe somente um contrato e uma única
linha de comunicação com o cliente (GRILO; MELHADO, 2002).
No modelo DB, uma única empresa jurídica é responsável pelos serviços e
fornecimento necessários à entrega do empreendimento, dessa maneira incluem
entre as obrigações da contratada: o projeto, a aquisição de materiais e de
equipamentos, a contratação e, em alguns casos; a montagem, a realização dos
procedimentos de teste e garantia da qualidade e da operacionalidade do
empreendimento (BUENO, 2009). A figura 4 apresenta o detalhamento da forma
contratual DB.
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Figura 4 – Detalhamento da forma contratual Design Build

Fonte: autora

O sistema integrado DB mitiga problemas referentes a integração entre projetista e
construtor, pois as equipes de projeto e de obra trabalham juntas de forma
colaborativa em prol de um único objetivo (FREITAS, 2011; ALBUQUERQUE, 2012).
O DB possibilita o uso de abordagens inovadoras e flexíveis como a introdução
gradativa da construção e conhecimentos sobre novos materiais e tecnologias
(ARDITI; LEE, 2003). O sistema contratual DB possibilita que os clientes, construtores
e consultores conquistem uma relação não conflituosa, podendo a produzir soluções
de alta qualidade (FREITAS et al., 2011).
Por outro lado, o emprego do DB em contratos deve ser evitando quando: é necessário
uma seleção de projetistas por qualificação; há necessidade de conclusão do projeto
antes do orçamento e das aprovações; é necessário um envolvimento intenso do
cliente no projeto; há riscos excessivos no empreendimento que impeçam o início da
construção antes do término do projeto; o empreendimento é muito complexo ou exige
grandes inovações tecnológica ou arquitetônicas (MOLENAAR; SONGER, 1998;
GRILO; MELHADO, 2002; FREITAS, 2011).
As principais vantagens do sistema de contrato DB são: ter um ponto único de
responsabilidade; permitir a redução da duração do projeto; possibilitar a realização
da obra em regime fast track; permitir elevada construtibilidade; reduzir o número de
aditamentos de contrato; possibilitar uma relação mais harmoniosa entre os agentes;
alocar os riscos no time de projetos e construção; possuir uma elevada responsividade
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a mudança de escopo e promover uma relação em forma de aliança entre construtores
e projetista, que facilitará o trabalho em equipe e a colaboração (MOLENAAR;
SONGER, 1998; FREITAS, 2011).
As principais desvantagens apontadas na forma de contração DB são: a dificuldade
de seleção e definição do escopo; a redução dos requisitos de projeto por parte
contratados para acomodar o orçamento; a diminuição da representatividade do
cliente, o que reduz seu controle;

a dificuldade em avaliar o desempenho de

projetistas e construtores, pois ambos pertencem a mesma empresa; a complexidade
em averiguar mudanças no escopo e realizar estimativas antes do término do projeto;
e a possibilidade de haver perda de qualidade em função da redução de custos
(MOLENAAR; SONGER, 1998; GRILO; MELHADO, 2002; FREITAS, 2011).
No Brasil, dentre os fatores inibidores de uso do DB estão: i) falta de confiança dos
clientes em deixar todas as etapas do empreendimento em poder de um único
contratante; ii) o conflito de interesses com empresas gerenciadoras influentes nas
concorrências do setor privado; iii) a ausência de competências internas nas
construtoras para gerenciamento do projeto (GRILO; MELHADO, 2002).

2.5.1.2.2 Regime de Empreitada Global
O sistema contratual de regime de empreitada global também é conhecido como Turn
key ou chave-na-mão. Nesta modalidade é contratado um único agente, para entregar
o empreendimento completo, ele é responsável pela contratação de todas as outras
empresas necessárias à realização do empreendimento (FREITAS, 2011). O sistema
Turn key se assemelha ao DB, porém adiciona mais responsabilidades a empresa
construtora como a montagem e o comissionamento de equipamentos, visto que o
empreendimento deverá ser entregue ao cliente em condições de operação (BUENO,
2009). A figura 5 apresenta o detalhamento da forma contratual Turn key.
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Figura 5 – Detalhamento da forma contratual Turn key

Fonte: adaptado de Bueno (2009)

Geralmente, a modalidade de contratação Turn key é escolhida quando: os clientes
não possuem conhecimento técnico em implantação de empreendimentos e não
desejam formar uma equipe para esta finalidade; os riscos devem ser minimizados ao
máximo e é necessário garantir que a finalização do projeto ocorra dentro do tempo
desejado (FREITAS, 2011).
As principais vantagens da contração por sistema Turn key são: possuir um único
contato; atribuir a responsabilidade a uma única empresa; não há necessidade de
participação intensa do proprietário; os riscos são de responsabilidade total por parte
da contratada (FREITAS, 2011). Entretanto, existem elementos de insatisfação nesta
modalidade devido: a falta de confiança do contratante em delegar completamente ao
contratado suas atribuições; o conflito de interesses com as gerenciadoras;
concorrências agressivas entre as construtoras e a ausência de competências
internas nas construtoras para gerenciamento de projeto (BUENO, 2009).

2.5.1.2.3 Contrato Aliança
O contrato de Aliança, também conhecido como Parthering ou Parceria, é um
compromisso de longo prazo entre duas ou mais organizações com a finalidade de
atingirem objetivos de negócios, maximizando a eficiência de recursos de cada uma
das partes (BATAVIA, 2000). Em um contrato de Aliança, as partes compartilham
tanto os lucros inesperados como os riscos oriundos de dificuldades imprevistas,
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portanto as partes trabalham de forma cooperativa e transparente, compartilham o
sucesso e o fracasso bem como a responsabilidade pelas decisões e pelo
gerenciamento de riscos (BUENO, 2009).
Uma das vantagens do contrato Aliança é a redução dos riscos de atrasos, pois a
integração das partes possibilita tomada de decisões rápidas e reprogramações mais
eficientes (FREITAS, 2011). A desvantagem principal é que esta forma de contratação
deve ser aplicada somente em grandes empreendimentos que possuam a capacidade
de geração de recursos para ambas as partes. (FREITAS, 2011).

2.5.2 Considerações sobre as modalidades contratuais utilizadas em ORVs
Dentre outros fatores, a caracterização do tipo de cliente e a tipologia da obra são
aspectos que devem ser considerados no processo de seleção de uma modalidade
de contrato (GRILO; MELHADO, 2002). Assim, este capítulo teve como premissa
discorrer sobre os principais modelos de contratos que são praticados em ORVs em
acordos firmados entre o cliente-empreendedor e a empresa executadora da obra
(construtora). Dessa maneira, somente foram analisados os tipos contratuais mais
usuais em ORVs como: DBB, DB, Turn Key e, mais recentemente, Aliança. A
evidencia da utilização frequente dessas formas contratuais foi comprovada durante
a análise documental e as entrevistas realizadas com as empresas selecionadas para
o estudo dessa pesquisa.
É importante esclarecer que estudos mais recentes apresentam outras configurações
de modalidades de contratuais que não foram discorridas neste trabalho, porém na
prática grande parte das ORVs são administradas pelas formas contratuais descritas
por Grilo e Melhado (2002), por isso este trabalho apresenta a divisão das
modalidades contratuais conforme sugerido por estes autores.
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3 ENGENHARIA SIMULTÂNEA E O FAST TRACK NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A Engenharia Simultânea (ES) e o Fast Track são abordagens que buscam diminuir a
duração de um empreendimento, porém a abordagem Fast Track é praticada em
projetos da construção e a ES é usualmente praticada em outros segmentos
industriais, entretanto, muitos aspectos da ES podem ser aplicados no setor da
construção civil com o objetivo de aperfeiçoar os processos (HUOVILA et al., 1997).
Assim, neste capítulo os principais fundamentos da ES como a integração de time, o
paralelismo entre as atividades e a relação estratégica com os fornecedores são
abordados com a intenção de demonstrar que eles são a base da abordagem Fast
Track, sendo que a aplicação destes princípios pode melhorar o fluxo de trabalho nas
ORVs.

3.1 Engenharia Simultânea
Os primeiros estudos sobre Engenharia Simultânea (ES) e sua utilização sistemática
por empresas ocidentais remontam da segunda metade da década de oitenta
(FABRÍCIO, 2002). Em 1986, o Institute for Defense Analysis (IDA) apresentou um
relatório, The Role of Concurrent Engineering in Weapons Acquisition, no qual foi
proposto uma abordagem sistemática para integração de um projeto simultâneo
relacionando processos, produção e assistência de forma que os desenvolvedores do
projeto considere todos os elementos do ciclo de vida do produto, desde a concepção
até a disposição, incluindo qualidade, custo, prazo e necessidade do cliente
(PERALTA, 2002).
A ES é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento integrado e paralelo do
projeto de um produto e os processos relacionados, incluindo manufatura e suporte
(ANDERY; REZENDE, 2008). ES consiste em uma filosofia de gerenciamento da
produção amplamente utilizada pela indústria de manufatura com objetivo de reduzir
o ciclo de desenvolvimento do produto (DESHPANDE, 2009). O quadro 6 apresenta
os princípios da ES de acordo com alguns autores descrito no trabalho de Formoso et
al. (2006).
O conceito de ES, em sua forma mais pura, consiste no desenvolvimento de todas as
disciplinas de projeto de maneira simultânea e com a cooperação interativa de todos
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os agentes da produção (GIMENES, 2012). Assim, a ES baseia-se na realização de
várias fases de um projeto interativamente, envolvendo profissionais de diferentes
especialidades desde o início até ao final do projeto, com a finalidade de reduzir o
tempo total e a melhorar a qualidade do desenvolvimento (PERALTA, 2002).
Quadro 6 – Princípios fundamentais da Engenharia Simultânea
Laufer (1997)
Prasad, (1997)
Grupo A: Planejamento
 Grupos de trabalho
 Planejamento sistemático e
em paralelo.
integrado.
 Decomposição do
 Decisões no tempo
produto de forma a
adequado e ajustadas às
facilitar o projeto.
incertezas.
 Programação dos
 Isolamento e absorção da
recursos a serem
incerteza incluindo a
compartilhados.
utilização.
 Uso de diferentes
Grupo
B:
Liderança
e
estratégias para a
Integração
gestão do tempo.
 Liderança voltada tanto aos
 Minimização de
ambientes interno e externo
interfaces.
do empreendimento.
 Comunicação
 Trabalho em equipe.
transparente.
 Sobreposição de etapas de
 Rápida realização
forma a envolver os
de atividades.
participantes nas etapas
subsequentes o mais cedo
possível
Grupo C: Sistemas
 Procedimentos simples para
a execução e registro de
casos de sucesso.
 Intensa comunicação
incluindo tanto contatos
pessoais e outros meios.
 Monitoramento sistemático
do empreendimento.
Fonte: Adaptado de Formoso et al. (2006).













Anumba et al. (1997)
Apoio organizacional
para facilitar trabalho
concorrente.
Uso de equipes
multidisciplinares.
Consideração do ciclo de
vida do produto desde as
fases iniciais do
desenvolvimento do
produto.
Processamento paralelo
ou concorrente.
Gestão das informações
para facilitar o adequado
fluxo das mesas entre
equipes e entre etapas
do desenvolvimento do
produto.
Integração de tecnologias
e ferramentas que
facilitam o
desenvolvimento
simultâneo de projetos.
Melhoria contínua dos
processos.
Contínuo foco nos
requisitos dos clientes.

Para o desenvolvimento da ES é fundamental o compartilhamento de informações
entre as diversas funções envolvidas durante o desenvolvimento de um projeto, por
isso, a ES favorece a formação de grupos multidisciplinares e estimula a comunicação
entre os departamentos envolvidos no processo do projeto (PERALTA, 2002). O grupo
multidisciplinar é responsável pelo conceito do produto, pela redução do desperdício
e pela redução do tempo de desenvolvimento do produto (FABRICIO, 2002).
Os elementos vitais para ES são: a) equipe multidisciplinar; b) produto definido pelo
cliente e traduzido em termo de engenharia com grande detalhamento; c) projeto por
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parâmetros para assegurar a otimização da qualidade; d) projeto orientado à
fabricação e montagem; e) desenvolvimento simultâneo de produto, equipamento de
fabricação e processo, controle da qualidade e marketing (HARTLEY, 1998).
A ES busca introduzir no processo de projeto elementos como: a) satisfação do
cliente; b) aproximação do grupo de projeto por meio do incremento da comunicação;
c) processo simultâneo para o projeto do produto e da produção; d) relações
estratégicas com fornecedores, baseado na aplicação dos conceitos de JIT; e)
melhoria contínua (HUOVILA et al. 1997).
Assim, dentre os principais objetivos da ES estão: a diminuição do ciclo de
desenvolvimento de produto; a redução dos custos e o aumento da qualidade. Esses
objetivos envolvem direcionar o foco para as necessidades do cliente e considerar a
sistemática de todo o ciclo de vida do produto desde a concepção, a produção, a
operação até ao descarte e/ou a reutilização (ANDERY; REZENDE, 2008).

3.2 Fast Track
Os empreendimentos da construção civil que usam os princípios da ES são,
geralmente, conhecidos por Fast Track por representar uma redução do cronograma
entre as fases de projeto e execução (SONGER et al., 2000; DESHPANDE, 2009).
Gimenes (2012), em seu trabalho, apresenta as principais diferenças e similaridades
entre ES e Fast Track por meio de uma figura representada na figura 6, entretanto,
ambas as abordagens são alternativas à abordagem sequencial de realização do
projeto.
O termo Fast Track refere-se a uma obra com construção faseada que possui como
característica a sobreposição das etapas do ciclo de vida (FREITAS et al., 2011). O
Project Management Institute (PMI) define Fast Track como uma técnica de
compressão de cronograma de um projeto, na qual atividades ou fases, normalmente
executadas em sequência, são realizadas em paralelo por meio da sobreposição de
atividades com objetivo de reduzir parte de sua duração (PMI, 2017).
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Figura 6 - Principais diferenças e similaridades entre as abordagens da ES e do Fast Track

Fonte: Adaptado de Gimenes (2012)

O Fast Track é uma técnica de redução de prazo de cronograma sem que ocorra
alteração no escopo do projeto, para isso realiza-se diversas ações que diminuam a
duração total do cronograma, essas ações ocorrem por meio de análises que resultam
na obtenção da máxima sobreposição de atividades, que seriam executadas em
sequência (DAYCHOUM, 2018). A essência da abordagem Fast Track é a execução
de atividades em paralelo, não somente entre projeto e obra, mas também na forma
de gerir atividades de maneira simultânea, em contraponto com a forma tradicional
(SU, 2019). A figura 7 demonstra uma comparação entre a abordagem tradicional e
abordagem Fast Track.
Figura 7 – Comparação entre a abordagem tradicional e abordagem Fast Track

Fonte: Adaptado de Jergeas (2004).
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O principal objetivo de um empreendimento Fast Track é reduzir prazos através da
execução simultânea da maior das atividades de projeto e obra (GIMENES, 2012).
Nesta abordagem a obra inicia antes do término do projeto permitindo que o
cronograma tenha uma duração menor do que na abordagem tradicional e, com isso
ocorre uma redução de prazo de obra e o empreendimento é entregue ao cliente o
mais cedo possível (FREITAS et al., 2011). Os empreendimentos que utilizam a
abordagem Fast Track levam cerca de 50% a 70% menos tempo para serem
executados em relação ao tempo gasto pelos empreendimentos executados com uma
abordagem tradicional (JERGEAS, 2004).
Alguns autores apontam algumas vantagens na adoção do Fast Track como: retorno
do investimento mais cedo (WHITE, 1980; CHO et al., 2010); possibilidade de uma
vantagem competitiva no mercado, devido ao início mais cedo das operações
(WILLIAMS, 1995; JERGEAS, 2004); vantagens relacionadas ao tempo e redução de
custo tanto para o cliente como para construtora (KHORAMSHAHI et al., 2010). Os
mesmos autores registram as seguintes desvantagens na adoção do Fast Track:
aumento da probabilidade de retrabalho (WILLIAMS, 1995); aumento do risco do
projeto (SONGER et al., 2000; JERGEAS, 2004; KHORAMSHAHI et al., 2010);
aumento dos custos (PARK, 1999; JERGEAS, 2004; KHORAMSHAHI et al., 2010);
erros nos cronogramas (PARK, 1999; WHITE, 1980; CHO et al.; 2010).
A abordagem Fast track não deve ser compreendida como somente uma técnica de
compressão de cronograma, mas sim como uma abordagem que deve ser
comunicada e aceita por todas as partes interessadas que estarão envolvidas no
empreendimento (GIMENES, 2012). Dessa maneira, Gimenes (2012) cita, em seu
trabalho, os seguintes princípios gerais para a adoção correta da abordagem Fast
Track:


Time de projeto integrado;



Pacotes de trabalho desenvolvidos em pequenos lotes;



Parcerias;



Importância de planejamento e cronogramas integrados;



Projeto e construção são desenvolvidos juntos
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3.2.1. Time Integrado
Em empreendimentos que utilizam a abordagem Fast Track é recomendável que
todas as equipes trabalhem integradas desde o início do projeto (WILLIAMS, 1995).
Para alcançar os objetivos comuns de um empreendimento Fast Track é fundamental
que exista um time de projeto integrado (DESHPANDE, 2009). Um empreendimento
Fast Track necessita que os agentes envolvidos trabalhem juntos, auxiliando
mutualmente uns aos outros, reconhecendo, compensando suas dificuldades e
tirando vantagem de suas forças, dessa maneira o time se torna unido (WILLIAMS,
1980).
Em empreendimentos com abordagem Fast Track é necessário uma constante troca
de informações entre projetistas, construtora e cliente desde as primeiras fases de
elaboração do projeto até ao final da execução da obra (CHO et al., 2010; GIMENES,
2012); os fornecedores, subcontratados e demais agentes envolvidos devem construir
uma relação de cooperação

com a equipe de projeto (CHO et al., 2010); e a

coordenação do projeto deve ocorrer em tempo real e acessível a todos os integrantes
(GIMENES, 2012).
A integração das equipes necessita de uma comunicação mais eficaz. Em obras com
abordagem Fast Track, as atividades necessitam de informações constantes, que
devem ser extraídas e organizadas pelos envolvidos no processo a todo o momento,
e, portanto, a comunicação torna-se um fator crítico de sucesso para a condução da
obra Fast Track (FREITAS et al., 2011). As estratégias para superar os obstáculos
decorrentes do aumento de fluxo de informações incluem o desenvolvimento de uma
linguagem de projeto compartilhada, o aperfeiçoamento da integração e do feedback
do time e a participação o mais cedo possível dos envolvidos em ações futuras na
equipe (ELVIN, 2003).

3.2.2 Pacotes de trabalho desenvolvidos em pequenos lotes
Assim como na abordagem tradicional é usual dividir o projeto em uma série de
subunidades denominadas pacotes de trabalho para auxiliar na gestão, o mesmo deve
ocorrer em um empreendimento com abordagem Fast Track. O projeto deve ser
desenvolvido em pacotes de trabalho com pequenos lotes, pois quando um lote de
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projeto estiver completo ele é liberado para execução, enquanto o restante do pacote
de trabalho é desenvolvido (WHITE, 1980).
A divisão do projeto em pacotes de trabalho com pequenos lotes possibilita o
encurtamento do cronograma, pois permite o paralelismo de pacotes de trabalho e por
meio da sobreposição de atividades (EASTHAM, 2002).
Após a definição do projeto preliminar, o projeto na abordagem Fast Track deverá ser
dividido em pacotes de trabalhos individuais denominados lotes (CHO et al., 2010).
Assim que cada lote é detalhado, o projeto é enviado ao canteiro de obra para
execução, dessa maneira cada pacote de projeto desenvolvido é sobreposto com um
pacote de trabalho correspondente a execução (GIMENES, 2012; SU, 2019).
Os pacotes de trabalho podem ser documentos como pedidos de aquisição enviados
ao grupo de contratos para cotação e aquisição de materiais cujo prazo de entrega é
longo (GIMENES, 2012). Os pacotes de trabalho podem ser realizados pelo o mesmo
contratado, o qual pode contratar subcontratados para a execução dos mesmos.
Também para cada fase pode ser realizada uma concorrência e diversos construtores
são contratados (FREITAS, 2011).

3.2.3. Parcerias
O sucesso da utilização do paralelismo nas atividades tem ligação direta com a
formação de parcerias (CHO et al., 2010). O surgimento do conceito de parceria é da
década de 1940 nas empresas industriais japonesas (KRAINER et al., 2018). Para a
filosofia japonesa, a parceria é um relacionamento exclusivo entre comprador e
fornecedor que aumenta a eficiência de toda a cadeia de valor, com o objetivo de
maximizar a qualidade e reduzir custos para os participantes (DYER; OUCHI, 1998).
O Construction Industry Institute (2012) conceitua parceria como um compromisso de
longo prazo entre duas ou mais empresas com a finalidade de atingir os objetivos do
projeto e melhorar a eficiência de cada participante.
A criação de parcerias possibilita uma maior aproximação entre as equipes envolvidas
e uma melhora na comunicação durante todo o ciclo de vida do empreendimento
(DESHPANDE, 2009; SU, 2019). Assim, o objetivo de implementar parcerias em
empreendimentos com abordagem Fast Track é alcançar as metas específicas
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maximizando a utilização dos recursos de cada participante (GIMENES, 2012). O
trabalho em parceria impulsiona as habilidades estratégicas e operacionais de cada
participante, ajudando-os na conquista de benefícios contínuos e estimulando-os a
procurar esforços mútuos para resolução de problemas (LI et al., 2005), por isso devese favorecer o comprometimento mútuo entre os parceiros por meio da construção de
uma relação justa, igualitária em que todos possam sair ganhando (BEACH et al.,
2005).
Para o Construction Industry Institute (2012), em uma parceria, o relacionamento deve
ser fundamentado na confiança, no comprometimento, nos objetivos comuns e na
compreensão das expectativas e dos valores individuais de cada parte. Portanto, os
três elementos chaves necessários para a formação de uma parceria de sucesso são:
confiança e cooperação, relacionamento de longo prazo e compartilhamento de
informações (SANTOS; JUNGLES, 2008).
A confiança possibilita que os integrantes da parceria envolvam e cooperem no
desenvolvimento do empreendimento, aumentando o grau de envolvimento na aliança
(PURDY; SAFAYENI, 2000), por isso o êxito da parceria tem relação direta a um
comportamento não oportunista, e o desenvolvimento da confiança reflete diretamente
nas atividades de cooperação (KRAINER et al., 2018). O comprometimento e a
confiança favorecem uma maior cooperação, diminuem os conflitos e aprimoram a
tomada de decisão (CHEN et al. 2007).
O segundo elemento chave, relacionamento de longo prazo, também garante maior
confiança, pois quanto maior a confiança melhor será a relação entre os participantes,
e, consequentemente mais contínua será esta parceria (KRAINER et al., 2018).
Assim, parceiros com uma relação de longo prazo estão mais dispostos a criarem um
relacionamento de entendimento mútuo dos objetivos, a fim de conquistar suas metas
e vantagens competitivas (KRAINER et al., 2018). Os relacionamentos de longo prazo
possibilitam a criação de uma visão estratégica compartilhada, sendo que estas
parcerias duradoras permitem a correta execução de atividades garantindo que não
ocorra interrupções no fluxo da obra diminuindo os atrasos na entrega (SANTOS;
JUNGLES, 2008).
O

terceiro

elemento-chave

é

o

compartilhamento

das

informações,

este

compartilhamento pode ocorrer em diversos níveis, que vão desde o fornecimento de
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especificações de produto e projetos até ao compartilhamento de base de dados entre
os parceiros nas diversas fases do empreendimento (KRAINER et al., 2018). O
compartilhamento de informações de maneira franca, aberta e transmitindo confiança
é a chave para uma comunicação eficiente, e consequentemente, para uma parceria
de sucesso (NG et al., 2002), pois a comunicação é crucial para compreensão das
expectativas, atitudes e limitações das partes envolvidas (BEACH et al., 2005).
Em empreendimentos com uma abordagem Fast Track a comunicação deve ser muito
maior e muito mais clara entre os diversos parceiros envolvidos (GIMENES, 2012),
pois o prazo reduzido e quantidade de informações e modificações que um projeto
gera podem trazer diversos problemas como retrabalho e conflito caso a comunicação
não seja clara e ágil (CHO et al., 2010). Assim, a rapidez no compartilhamento das
informações e a utilização de bons sistemas de comunicação são fundamentais no
empreendimento Fast Track (JERGEAS, 2004).

3.2.4 Importância de planejamento e cronogramas integrados
Em uma abordagem tradicional a equipe de projeto desenvolve o planejamento da
fase de projeto e a equipe de obra elabora o planejamento de execução, entretanto
em uma abordagem Fast Tack ocorre uma sobreposição de fases de projeto e obra,
e, consequentemente, deve existir uma integração no planejamento dessas duas
etapas. A sobreposição das atividades de projeto e construção necessita que os
envolvidos em ambas etapas trabalhem sincronizados (GIMENES, 2012)
A interação entre projetistas e construtoras é fundamental na abordagem Fast Track.
As informações de projeto e os pacotes de trabalho devem ser bem definidos desde
o início do desenvolvimento do projeto, pois as atividades de obra iniciam antes do
término total dos projetos. (GIMENES, 2012; SU 2019). Assim, atividades
interdependentes entre as equipes de projeto e de obra devem ser identificadas a fim
de que o planejamento de projeto e de obra sejam sincronizados e contínuos
(DESHPANDE, 2009).
O grande diferencial do planejamento de uma obra na abordagem Fast Track é que a
estrutura de atividades de todas as etapas da implantação deve conter todos os
projetos conforme as atividades da construção e o caminho crítico deve ser
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identificado a fim de que cada participante identifique os riscos das fases individuais
(FREITAS, 2011).
As fases de projeto e de obra se comportam de maneira interdependentes, ou seja,
uma depende de informação da obra para prosseguir, por isso projetistas,
construtoras, cliente e demais agentes envolvidos devem compreender todos os
pontos de interface e as ligações tanto entre atividades quanto entre fases. (FREITAS
et al., 2011).

3.2.5. Projeto e construção são desenvolvidos juntos
A abordagem Fast Track impõe uma sobreposição das etapas de projeto e de
construção (ELVIN, 2003). Essa sobreposição de fases de projeto e obra, em alguns
casos, pode chegar até 90%, ou seja, o início da execução da obra ocorre com
aproximadamente 10% do projeto desenvolvido (DESHPANDE, 2009).
Em uma abordagem tradicional, somente após a fase de projeto ser totalmente
concluída é que o projeto é encaminhado a obra para execução, ou seja, as etapas
de planejamento, projeto e construção são desenvolvidas de forma sequencial, porém
na abordagem Fast Track essas etapas são interativas (CHO et al., 2010).
Em empreendimentos Fast Track a fase de construção inicia enquanto a fase de
projeto está sendo desenvolvida (WHITE, 1980). Assim, a fase de projeto é dividida
em duas etapas, a primeira etapa de projeto corresponde ao desenvolvimento inicial
do projeto que é realizado em parceria com cliente e partes interessadas no
empreendimento, e similar ao que ocorre na abordagem tradicional é elaborado um
plano detalhado do projeto (GIMENES, 2012). Na segunda etapa de projeto, quando
o primeiro lote de projeto é finalizado, ele é encaminhado para execução enquanto os
outros lotes são desenvolvidos (CHO et al., 2010).

3.3 Riscos da Abordagem Fast Track
A grande vantagem da adoção da abordagem Fast Track em empreendimentos é a
redução de prazo que ela pode proporcionar, por isso clientes que necessitam que
seus empreendimentos sejam inseridos no mercado adotam esta estratégia,
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entretanto há riscos na adoção desta abordagem (FREITAS, 2011). Esses riscos
devem ser identificados, monitorados e controlados durante o projeto para que a
abordagem Fast Track seja uma alternativa viável (PARK, 1999). Diversos autores
expõem os riscos inerentes a esta abordagem, no Quadro 7 é apresentado uma
comparação entre os riscos, suas causas e suas consequências levantados por
alguns autores.
Quadro 7 – Comparativo entre os riscos, as causas e as consequências da abordagem Fast
Track apontadas por autores.
AUTORES

WILLIAMS
(1995)

MILES
(1996)

PEÑA-MORA;
LI, (2001)

FREITAS
(2011)

GIMENES
(2012)

RISCOS
 Aumento de
custo
 Aumento do
cronograma

 Aumento de
custo
 Aumento do
cronograma

 Aumento de
cronograma
 Aumento no
custo
 Ocorrências
de erros tanto
na fase de
projeto como
de execução
 Retrabalhos
 Aumento de
custos
 Falhas de
cronograma
 Riscos
logísticos

CAUSAS
 Pouco tempo para
otimizar o projeto
 Não tempo para
realização de estudos
para tomada da melhor
decisão
 Time inexperiente e não
integrado
 Comunicação ineficaz
 Impacto na execução da
obra devido ao aumento
de modificações no
projeto.
 A sobreposição de projeto
e obra, juntamente com a
velocidade tornam a
comunicação mais difícil
 Planejamento inadequado
 Interações para
modificações no projeto

CONSEQUÊNCIAS
 Retrabalhos
 Atrasos no
cronograma

 Fase subsequente
prossegue antes que
informações precisas
sejam disponibilizadas
pela fase anterior
 Sobreposição de fases de
projeto e obra
 Falha na comunicação
 Logística de suprimentos
 Falta de envolvimento da
equipe




Retrabalhos
Desperdícios de
insumos



Atrasos no
cronograma
Interrupções na
execução da
obra









Retrabalhos
tanto na fase de
projeto como na
execução da
obra.
Atrasos no
cronograma
Interrupção do
fluxo de obra;
Retrabalhos

Fonte: autora

Com o objetivo de mitigar os riscos e auxiliar as empresas a adotar a abordagem Fast
Track em seus empreendimentos, Gimenes (2012) apresentou um resumo das
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diretrizes necessárias e seus respectivos cuidados para diminuir os riscos da
aplicação do Fast Track, esse resumo apresenta-se no quadro 8.
Quadro 8 – Fast Track: diretrizes e cuidados para minimizar riscos
Diretrizes para aplicação da
abordagem Fast Track
Seleção dos empreendimentos
adequados à abordagem Fast Track
Estabelecimento de parcerias






Formulação de times integrados
Planejamento de projeto em pequenos
pacotes de trabalho simultâneos
Planejamento e cronogramas
integrados
Ajustes durante a obra
Equipe residente em obra







Cuidados para minimizar os riscos
decorrentes da aplicação Fast Track
Retorno financeiro
Empreendimentos repetitivos
Motivação ganha/ganha
Conhecimento das informações de projeto em
comum a de todos em todo o processo do
empreendimento
Pacotes de trabalho desenvolvidos em
pequenos lotes
Bom sistema de comunicação
Logística de suprimentos
Processo de decisão flexível
Seleção de equipes com competências
adequadas e específicas a cada área e função

Fonte: Gimenes (2012)

3.4 Considerações sobre a abordagem Fast Track em ORVs
A abordagem Fast Track é aplicada em empreendimentos que precisam estar prontos
o mais breve possível, por consequência um cronograma curto traz benefícios
(GIMENES, 2012). Os conceitos da abordagem Fast Track devem ser utilizados
quando o principal objetivo é obter velocidade no prazo de entrega do
empreendimento (WHITE, 1980). Desse modo, diversos autores como Melhado et al.
(2003), Cho et al. (2010), Gimenes (2012) apontam como viável a utilização do Fast
Track para construções de grandes empreendimentos do setor varejista.
Embora o Fast Track seja recomendável para estes empreendimentos alguns riscos
como aumento de custos associados a riscos logísticos e a sobreposição das fases
de projeto e obra devem ser considerados (GIMENES, 2012). Porém, a sensibilidade
das ORVs ao risco de desvio de custo é expressivamente alta, sendo que qualquer
desvio maior que o custo inicial do planejado pode diminuir a qualidade do
investimento do empreendimento (FREITAS, 2011).
Para os empreendedores os desvios de custos inesperados prejudicam a
rentabilidade do investimento, e para as construtoras a compensação financeira
atrasada ou inadequada de serviços adicionais causados por falhas de cronograma
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ou retrabalhos podem resultar em grandes prejuízos e até a falência da empresa
(BUCKER, 2010). Dessa maneira, tanto empreendedores como construtoras têm
receios em optar por uma abordagem Fast Track, por esta razão grande parte das
ORVs utilizam uma gestão com abordagem tradicional firmada em contratos com
formas contratuais tipo DBB. Essa consideração pode ser constatada no decorrer da
pesquisa ao entrevistar as empresas selecionadas.
Outro ponto que deve ser considerado é que decisão de adoção dessa abordagem
deve ocorrer na fase inicial do ciclo de vida do empreendimento, caso contrário sua
aplicação terá um desempenho comprometido (CHO et al., 2010). A fase inicial do
ciclo de vida do empreendimento é aquela em que o empreendedor é o único
responsável por sua condução, é nesta fase que ele escolhe qual tipo de abordagem
irá conduzir seu negócio e quais empresas serão contratadas. Portanto, caso a
escolha seja uma abordagem tradicional a construtora, agente principal do objeto de
estudo deste trabalho, será contratada após a conclusão dos projetos. Neste cenário
o Fast Track não se aplica em sua totalidade, mas alguns conceitos podem ser
incorporados como o time integrado; as parcerias; e o planejamento e cronograma
integrados. Também nestes casos a gestão das ORVs pode ser aperfeiçoada com a
aplicação de algumas ferramentas da filosofia da Construção Enxuta.
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4 DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO A CONSTRUÇÃO ENXUTA
Este capítulo expõe um breve histórico sobre o surgimento dos modelos Sistema
Toyota de Produção (STP), Lean Production (Produção Enxuta) e Lean Construction
(Construção Enxuta); os conceitos de planejamento concebidos por uma visão
tradicional da construção e os conceitos de uma visão baseada no Lean Construction.
Também são abordados os sete desperdícios classificados por Ohno (1998) e o oitavo
desperdício denominado por Making-do por Koskela (2004). A figura 8 apresenta a
linha cronológica dos modelos de gestão abordados nesta pesquisa, os quais serão
abordados na sequência do capitulo.
Figura 8 - Linha Cronológica

Fonte: Elaborado pela autora

4.1 Sistema Toyota de Produção (STP)
O Sistema Toyota de Produção (STP) tem sido apontado como o modelo mais eficaz
de gerenciamento industrial e tem se mostrado flexível quanto às transferências para
outros ambientes (GHINATO, 1995). O STP nasceu no Japão na década de 1950 pela
empresa Toyota Motor Company e transformou a indústria automobilística da época
utilizando uma nova filosofia de gestão diferenciada do sistema de produção em
massa criado por Henry Ford. (WOMACK et al.,1992; CARVALHO, 2008). Os
engenheiros Taiichi Ohno e Eiji Toyoda perceberam que a produção de carros em
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massa não teria êxito no Japão pós-guerra mundial, em virtude de problemas com a
economia japonesa e a concorrência internacional. Então, Ohno e Toyoda começaram
a descrever conceitos para que as fábricas japonesas pudessem recuperar o tempo
perdido (WOMACK et al.,1992).
O mercado automotivo japonês era pequeno e muito diversificado, a mão de obra era
diferente e o investimento era muito alto, impossibilitando as fábricas japonesas a
adotarem o sistema de produção em massa que Henry Ford havia desenvolvido.
Assim, Ohno e Toyoda desenvolveram novos meios de produção, incluindo
manufatura, fornecimento, montagem e gerenciamento da força de trabalho (SAYER;
WILLIAMS, 2015). Toyoda e Ohno defenderam uma mudança nos conceitos da
época, por meio da valorização do trabalhador; da diminuição de lotes; de uma
produção que elimina processos e etapas que não geram valor e com um aumento de
qualidade, e, portanto, entenderam que o planejamento deveria ser sincronizado com
a produção (VALENTE; AIRES,2017). A base o STP é a eliminação dos estoques
intermediários e outros desperdícios, por meio de: lotes pequenos de produção,
redução de tempo para ajustes de máquinas, utilização da automatização e a
cooperação com fornecedores (KOSKELA,1992).
Durante alguns anos, a Toyota desenvolveu o sistema de produção sem documentar
suas teorias, mas com o passar do tempo, a medida que as práticas foram
amadurecidas houve a necessidade de criar uma representação que facilitasse o
entendimento e aprendizado do STP (SILVA, 2008). Alguns autores com o objetivo de
entender e explicar de modo mais estruturado o STP apresentaram abordagens que
Bulhões (2009) estrutura em ordem cronológica conforme figura 9.
Figura 9 - Generalização conceitual das experiências da Toyota Motor Company

Fonte: Adaptado Bulhões (2009).
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A abordagem de Ohno (1998) com relação ao STP tem como objetivo principal o
aumento da eficiência da produção por meio da eliminação completa e consistente
dos desperdícios, bem como o respeito para com a humanidade (SILVA, 2008). Assim
na visão de Ohno (1998), o STP considera elementos chaves como: metas claras,
habilidades individuais, trabalho em equipe, sincronização da produção e mudanças
comportamentais (BULHÕES, 2009).
Como o STP foi criado a partir de técnicas específicas na fábrica, Ohno e seus
colaboradores não se dedicaram em explicitar uma estrutura teórica do sistema de
produção que estavam desenvolvendo (WOMACK; JONES, 1996). Assim, Shingo
(1996) tenta explicitar de forma mais estruturada essas técnicas do ponto de vista da
engenharia de produção descrevendo o STP adotando o princípio do não custo, da
eliminação de desperdícios e da aplicação de um conjunto de fundamentos de
controle de produção (BULHÕES, 2009).
Para Womack e Jones (1996) somente é possível a conversão de uma produção em
massa para uma produção enxuta, quando a organização converte sua mentalidade
para o pensamento enxuto (SILVA, 2008). De acordo com Womack et al. (1992), o
STP é considerado enxuto por:
“...utilizar menores quantidades de tudo em comparação com a
produção em massa: metade do esforço dos operários de fábrica,
metade do espaço de fabricação, metade dos investimentos em
ferramentas, metade das horas de planejamento para desenvolver
novos produtos em metade do tempo...” (WOMACK et al., 1992).

Após um estudo de quatro anos em quarenta fábricas americanas e japonesas Spear
e Bowen (1999) propõem que o funcionamento do STP possui regras que determinam
o DNA do STP, essas regras dizem respeito ao modo como às pessoas devem
trabalhar, à forma como elas se conectam, à forma como deve ser montada a linha de
produção e à forma como as pessoas procuram se aperfeiçoarem (SILVA, 2008).
O Modelo Toyota abordado por Liker (2005) possui catorze princípios fundamentais
que são organizados nas seguintes categorias: filosofia, processo, pessoal e solução
de problemas (SILVA, 2008). A única coisa que agrega valor nos processos de
produção são a transformação física e de informações do produto ou serviço, segundo
a necessidade do cliente (LIKER, 2005).
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A primeira tentativa de representar o STP graficamente em forma de casa foi por Fujio
Cho, discípulo de Ohno (SILVA, 2008), a partir daí Ghinato (2000), Lean Institute Brasil
(2003); Bulhões (2009) e outros autores adotam um diagrama em forma de casa para
ilustrar graficamente os conceitos do STP. O modelo de diagrama adotado neste
trabalho é uma adaptação do modelo apresentado no Léxico Lean (LIB, 2020),
conforme figura 10.
Figura 10 - Casa do Sistema Toyota de Produção (STP)

Fonte: Adaptado Léxico Lean (2020)

4.1.1 Estabilidade
A Estabilidade é a fundação da casa STP sem o qual não é possível construir seus
pilares “Just in Time” e “Jidoka”. A estabilidade consiste na previsibilidade e na
disponibilidade de recursos, ou seja, é a garantia que haverá uma disponibilidade
contínua de mão de obra, materiais, máquinas e métodos (SMALLEY, 2005). Para
garantir a estabilidade operacional três passos devem ser seguidos: o nivelamento, o
trabalho padronizado e a melhoria contínua. O nivelamento consiste em equilibrar o
volume executado em cada processo. Os pedidos devem ser precisos e as
programações da produção niveladas, evitando estoques em excesso e oscilações
produtivas (SAYER; WILLIAMS, 2015). O nivelamento da produção impede a
produção de grandes lotes, combina a produção de itens diferentes garantindo um
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fluxo contínuo; equilibra a demanda dos recursos de produção; e diminui inventários
(VALENTE; AYRES, 2017).
O trabalho padronizado consiste em executar uma tarefa de forma pré-estabelecida
que gere eficiência e segurança, a fim de atingir o objetivo esperado. É o
estabelecimento de procedimentos precisos para o trabalho de cada um dos
operadores em um processo de produção (LIB,2020). A padronização do trabalho
possibilita a identificação e eliminação de desperdícios; garante segurança, qualidade
e produtividade; equilibra as operações e valoriza os empregados, pois os insere no
processo de conhecimento. Após estabelecido e disponibilizado o trabalho
padronizado, este passa a ser objeto da melhoria contínua (BULHÕES, 2009), pois o
trabalho padronizado não significa uma padronização vitalícia, ou seja, a forma pode
ser ajustada e alterada a medida que as equipes encontrem formas melhores de
executar (VALENTE; AYRES, 2017).
A melhoria contínua é uma estratégia que permite o melhoramento contínuo por meio
da participação de todas as pessoas da empresa (IMAI, 1994). Desta maneira, a
melhoria contínua deve ser vista como um processo que permeia todos os processos
da empresa, não se restringindo somente aos processos de conversão ou de
transformação. Esta visão de melhoria contínua permite que as diversas melhorias
acumuladas ao longo do tempo tragam ganhos substanciais para toda a empresa
(VALENTE; AYRES, 2017).
Ohno (1998) descreve que o STP é sustentado por dois pilares: “Just in Time” e
“Jidoka”. Entretanto, é a sinergia entre estes pilares que resultaram na eficiência da
aplicação do STP. Além do “Just in Time” e o “Jidoka”, o STP também utiliza os
seguintes elementos chaves: metas claras, habilidades individuais, trabalho em
equipe, sincronização da produção, mudanças comportamentais, técnicas dos cinco
porquês e a analise total dos desperdícios, para as necessidades dos clientes (OHNO,
1998).

4.1.2 Just in Time (JIT)
O primeiro pilar “Just in Time” (JIT) é o elemento da moderna administração industrial
mais discutido e estudado e deve ser entendido como somente um meio de alcançar

61

o objetivo do STP que é aumentar os lucros eliminando as perdas (GHINATO, 1995).
O JIT é exclusivamente uma técnica de gerenciamento que utiliza várias formas e
regras de modificar o ambiente produtivo, podendo ser aplicada tanto na área de
produção como em outras áreas da empresa (MOTTA, 1996). A expressão “Just in
Time “ significa no tempo, porém, na prática o JIT significa que cada processo deve
ser abastecido com insumos na quantidade, no tempo e no local certos. Em um
processo de fluxo os insumos necessários para a produção de um produto chegam à
linha de montagem na quantidade e momento correto, possibilitando um fluxo
contínuo (OHNO, 1998). No conceito de Produção Enxuta o “Just in time” expressa
uma técnica de gestão na qual o fornecedor atende o seu cliente produzindo
exatamente o que é necessário na quantidade certa e no tempo certo (NEVES, 2010).
O JIT é formado por três elementos operacionais: o fluxo contínuo, o tempo Takt e o
sistema puxado (LÉXICO, 2020), os quais serão explorados a seguir.

4.1.2.1 Fluxo Contínuo (Ininterrupto)
O fluxo continuo é a produção de uma peça de cada vez, sendo que cada item termina
um processo e vai para o seguinte sem interrupção entre eles (WOMACK; JONES,
1996). O fluxo contínuo consiste em produzir e movimentar continuamente, sem
interrupção, apenas um item, ou um lote pequeno de itens, ao longo dos processos
de produção (ROTHER; SHOOK, 1999; LIB, 2020). Assim, cada processo produz
somente o que é necessário ao processo seguinte sem geração de estoque
(BULHÕES, 2009). O fluxo contínuo de um produto ou serviço é a produção que flui
por toda a linha sem interrupções desnecessária no processo gerando um ritmo de
produção (VALENTE; AIRES, 2017). A figura 11 ilustra um exemplo de produção com
processos isolados em fluxo por lote e a produção em fluxo contínuo.
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Figura 11 – Produção em fluxo contínuo

Fonte: Adaptado de Liker (2005)

4.1.2.2 Tempo Takt
A palavra “takt” na língua alemã serve para denominar o compasso de uma
composição musical e foi introduzida no Japão com o sentido de “ritmo de produção”,
quando os japoneses foram aprender técnicas de fabricação com engenheiros
alemães (SHOOK, 1998). O takt time pode ser definido como ritmo de produção
necessário para atender a demanda, considerando as restrições de capacidade da
linha ou célula (ALVARES; ANTUNES JR, 2001). O tempo takt significa “tempo de
ritmo” e define o quanto tempo deve ser gasto para produzir um produto em um
determinado período (OLIVEIRA, 2018). É o tempo disponível para produção com a
finalidade de atender a demanda do cliente

e tem por objetivo nivelar a produção

com a demanda, com precisão nos tempos e fornecer um ritmo constante (LIB, 2020).
Esse tempo é calculado pela razão entre o tempo disponível de produção pela
demanda do cliente.
O tempo takt requer um equilíbrio entre as produções de diferentes estações de
trabalho, de modo que uma estação não acumule produto enquanto a outra fique
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aguardando por serviço (HOOP; SPEARMAN, 2008). Assim, o tempo takt deve
considerar o tempo de parada das atividades para reabastecimento de materiais
(ALVARES; ANTUNES JR., 2001 VALENTE; AIRES, 2017). Em uma linha de
produção as diversas estações de trabalho devem trabalhar no mesmo ritmo, para
que o resultando seja eficiente, caso contrário os resultados serão desperdícios
(VALENTE; AIRES, 2017).

4.1.2.3 Sistema Puxado
Os princípios de fluxo e de puxar são considerados as características principais do
Lean Thinking, e podem ser considerados fundamentais para eliminação de
desperdícios (PICCHI; GRANJA, 2004). Um sistema de produção é denominado
puxado quando todo o processo de planejamento e controle permite a tomada de
decisão sobre o volume de produção baseado na demanda real, conforme a
solicitação do cliente final (WOMACK; JONES, 1996). No sistema puxado de produção
os processos posteriores sinalizam aos processos anteriores suas necessidades de
produção (BULHÕES, 2009).
No sistema puxado os produtos e serviços são puxados por um sistema demandado
pelo cliente, em vez de serem puxados pelo processo anterior que não possui nenhum
vínculo com consumo (SAYER; WILLIAMS, 2015). O sistema puxado é uma inversão
do fluxo produtivo no sistema tradicional, ou seja, a produção é ativada pelo
consumidor (VALENTE; AIRES, 2017).

4.1.2.4 Kanban
O kanban é uma ferramenta que se destaca no modelo de STP. Nesse sistema os
clientes internos determinam o ritmo de produção através das informações disponíveis
nos cartões (SHINGO, 1996; OHNO, 1998). A ideia da criação desse sistema foi
baseada nos supermercados americanos e foi usada no STP, sua finalidade é atingir
o JIT, ou seja, em um processo de fluxo os componentes necessários para a
montagem chegam a linha de montagem no momento exato e na quantidade
necessária (OHNO, 1998).
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O sistema kanban consiste em cartões de sinalização que tem a finalidade de controlar
o fluxo de produção e o transporte na cadeia produtiva (SILVEIRA et al., 2017). Pode
ser considerado um sistema de reposição de estoque por ponto de pedido, onde os
pedidos são de reposição de suprimento são realizados em quantidades préestabelecidas sempre que é atingindo um nível mínimo de estoque (SILVEIRA et al.,
2017).
Existem três tipos de kanban: de movimentação ou transporte, de produção e de
fornecedor (SLACK et al., 2009). O kanban de movimentação ou transporte é utilizado
para avisar que um material pode ser movimentado para determinado local, enquanto
o kanban de produção sinaliza para um setor que um determinado item pode ser
produzido para ficar em estoque. O kanban de fornecedor tem a função de avisar os
fornecedores que determinados materiais ou suprimentos são necessários nos pontos
de produção. (SLACK et al., 2009).

4.1.3 Jidoka
A palavra Jidoka significa automação, porém as expressões “Ninben no tsuita jidoka”
ou “Ninben no aru jidoka” significam o verdadeiro conceito, ou seja, “a máquina é
dotada de inteligência e toque humano”. “Jidoka” é definido como autonomação cujo
conceito tem mais identidade com a ideia de autonomia do que com automação
(GHINATO, 1995). “Jidoka” significa automação com interferência humana, ou seja,
oferece ao operador a autonomia de parar a máquina caso seja detectado qualquer
anomalia, impedindo que os erros sejam produzidos em massa (OHNO, 1998).
Consiste em tornar o processo mais automatizado e utilizar a inteligência humana para
criar mecanismos que evitem falhas (OLIVEIRA, 2018).
Ao interromper uma máquina em funcionamento o problema se torna visível a todos,
estimulando a sua resolução conjunta para que não haja reincidência do mesmo
problema (GHINATO, 1995).

No “Jidoka” quatro passos importantes devem ser

percorridos. O primeiro é detectar a falha, o segundo é parar e corrigir a anomalia; o
terceiro é investigar a raiz do problema e por último é promover ações para que o
problema não ocorra mais.
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4.2 Lean Production (Produção Enxuta)
A partir da década de 80 vários livros foram publicados, analisando e explicando com
maior detalhes e clareza a abordagem da Produção Enxuta. Assim, no início dos anos
90 com a generalização desta abordagem surgiu a nova filosofia de produção
denominada Produção Enxuta (KOSKELA, 1992). Em 1992, quando WOMACK, et al.
publicaram o livro “A Máquina que Mudou o Mundo” o Sistema Toyota de Produção
se popularizou e introduziu a expressão Produção Enxuta (Lean Production). Esta
publicação define a Produção Enxuta como sendo aquela produção que utiliza
menores quantidades de tudo em relação a produção em massa (CHING; LIMA,
2005). A Produção Enxuta tem como objetivo melhorar o sistema de produção a fim
de criar um padrão de perfeição que atenda aos requisitos do consumidor (ZANOTTI,
2018).
No ano de 1996 Womack e Jones ampliaram o conceito de Produção Enxuta para as
demais áreas da empresa. Esta ampliação foi denominada de Mentalidade Enxuta
(Lean Thinking) por estes autores. Em 1997 Womack e Jones fundaram o Lean
Enterprise Institute e apresentaram os princípios da Produção Enxuta por meio de
cinco passos, com a finalidade de auxiliar as implantações da Produção Enxuta ou
Pensamento Enxuto nas organizações. Estes cincos passos estão representados na
figura 12.
Figura 12 - Cinco passos para implantar a Produção Enxuta

Fonte: Lean Enterprise Institute (2016)
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Identificar o valor: compreender o valor daquilo que o cliente final imagina, com isso
oferecer maior valor agregado. O valor associa-se a identificar e satisfazer as
necessidades do cliente final (WOMACK; JONES,1996). A definição correta de como
o valor é percebido pelo cliente é o início da aplicação do Lean Thinking. (PICCHI;
GRANJA, 2004). É o primeiro passo para identificar os desperdícios, que são definidos
como tudo que não acrescenta valor para o cliente (WOMACK; JONES, 1996).
Mapear fluxo de valor: rastrear todos os passos das atividades e a interação entre
elas a fim de produzir um produto ou serviço, eliminando atividades que não agregam
valor. É necessário identificar todo o fluxo de valor para determinar quais atividades
são necessárias, pois somente desta forma é possível questionar, melhorar e até
eliminar atividades desnecessárias (WOMACK; JONES, 1996). O objetivo principal do
mapeamento do fluxo de valor é apontar os desperdícios e eliminá-los por meio da
adoção de um sistema de produção baseado no fluxo contínuo e na produção puxada
(ROTHER; SHOOK, 1999).
Criar fluxo: estruturar os passos das atividades dentro fluxo de valor de modo que o
produto ou serviço flua de modo contínuo em direção aos desejos do cliente
(WOMACK; JONES, 1996).
Estabelecer um Sistema Puxado: ao criar o fluxo de valor deve-se permitir que o
cliente puxe o valor da próxima atividade, ou seja, produzir conforme demanda do
cliente. O sistema puxado significa que os processos posteriores sinalizam aos
processos anteriores sobre suas necessidades de produção (BULHÕES, 2009).
Buscar a perfeição: após a realização dos passos anteriores deve-se iniciar
novamente o processo e continuar até alcançar a perfeição, ou seja, melhorar
continuamente por meio da rápida identificação e solução de problemas. Quando uma
melhoria é introduzida deve iniciar um novo esforço para eliminar outros desperdícios
(WOMACK; JONES, 1996).
Assim, os cinco princípios interagem entre si, criando um ciclo (WOMACK; JONES,
1996), ou seja, a perfeição plena nunca é atingida pois após a implantação de uma
melhoria, novos desperdícios são revelados e devem ser eliminados.
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4.3 Lean Construction (Construção Enxuta)
A partir da publicação de WOMACK et al. (1992), vários autores começaram a
defender que a Produção Enxuta é possível ser aplicada em qualquer tipo de
atividade, inclusive na construção civil (BARTTEZZAGHI, 1999). A aplicação dos
conceitos Lean na construção civil é denominado por Lean Construction (Construção
Enxuta).
Na construção civil a adaptação dos princípios e dos conceitos da Produção Enxuta e
STP foram inicialmente propostos por Koskela na publicação “Application of the New
Production Philosophy to Construction” em 1992 (BERNARDES, 2001). Neste
trabalho Koskela apresenta onze princípios para projeto e melhoria de fluxo de
processo, sendo que para cada princípio apontado Koskela (1992) apresenta
enfoques práticos, ou seja, ferramentas. Estes onze princípios definidos por Koskela
(1992) são:
1. Reduzir a parcela de atividade que não agrega valor: um processo possui
atividades que geram valor e outras atividades que não agregam valor. A eficiência
do processo pode ser alcançada eliminando atividades que não tem valor, também
denominadas desperdícios.
2. Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades do
cliente: identificar as necessidades e expectativas dos clientes e considerá-la
durante o projeto do produto e a gestão da produção.
3. Reduzir a variabilidade: a variabilidade pode aumentar a quantidade de
atividades que não agregam valor e o tempo de execução de uma tarefa, pois
tende a interromper o fluxo do trabalho e a produzir produtos fora da especificação
do cliente gerando retrabalhos;
4. Reduzir o tempo de ciclos: diminuir o tempo faz com que haja uma eliminação
de atividades que não agregam valor. Diminuindo o tempo de ciclo, a entrega ao
cliente se torna mais rápida possibilitando o aumento da satisfação do cliente. (SU,
2019)
5. Simplificar os processos através da redução do número de etapas, ligações
ou partes: reduzir partes possibilita a redução de atividades que não agregam
valor. Quanto mais complexo o processo produtivo, maior é a probabilidade de
haver desperdícios.
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6. Aumentar a flexibilidade de saída: significa alterar as características dos
produtos entregues, sem aumentar os custos dos mesmos, possibilitando um
melhor atendimento ao cliente.
7. Aumentar a transparência do processo: a transparência faz com que erros
possam ser detectados com maior facilidade; além de permitir que a informação
flua com maior facilidade aumentando o envolvimento da mão de obra no processo
de melhoria contínua.
8. Focar o controle no processo global: o controle segmentado do processo faz
com que haja uma sub-otimização dos fluxos, segundo Koskela (1992), e somente
o foco no processo global pode trazer os benefícios de um fluxo global otimizado.
9. Estabelecer melhorias continuas no processo: o empenho em reduzir o
desperdício e aumentar o valor deve ser uma atividade interna, crescente e
interativa, (KOSKELA, 1992).
10. Introduzir melhoria dos fluxos com a melhoria de conversões: as melhorias
nas atividades produtivas devem equilibrar o aperfeiçoamento das atividades de
conversão com a redução das atividades de fluxo. Para Koskela (1992) vale a pena
buscar excessivamente a melhoria no processo de fluxo antes de investir em uma
nova tecnologia de conversão.
11. Fazer “benchmarking”: para realização do benchmarking é necessário que: se
conheça o processo, avalie pontos forte e fracos dos subprocessos, conheça os
concorrentes e suas melhores técnicas e incorpore as melhores práticas em seus
próprios processos (Koskela, 1992).
Em 1993 foi criado o Internacional Group for Lean Construction (IGLC), uma rede de
acadêmicos e profissionais, cuja função é: divulgar os conceitos lean já aplicados na
indústria para a construção civil e desenvolver um novo referencial teórico para a
gestão na construção civil.
Os princípios de Koskela (1992) formam a base para diversos trabalhos que focam a
aplicação prática dos princípios Lean Thinking na construção (PICCHI, 2003).
Entretanto, estes princípios foram propostos antes da publicação dos cincos princípios
de Womack e Jones (1996) demonstrados na figura 5. Assim, os princípios propostos
por Koskela (1992) possuem um maior detalhamento de elementos fundamentais e
enfoques práticos. (PICHI, 2003). No quadro 9 adaptado do trabalho de Picchi (2003)
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é apresentado uma relação dos princípios de Koskela (1992) e os cinco princípios de
Womack e Jones (1996).
Quadro 9 - Comparação entre os cinco princípios de Womack e Jones (1996) e os onze
princípios de Koskela (1992)
Cinco princípios do Pensamento Enxuto
(WOMACK; JONES, 1996)
Criar Valor

Mapear Fluxo de Valor

Criar Fluxo
Estabelecer um Sistema Puxado
Buscar a Perfeição

Onze Princípios para desenho de
processos (KOSKELA, 1992)
 Aumentar o valor do produto através da
consideração das necessidades do
cliente;
 Reduzir o tempo de ciclos;
 Reduzir a parcela de atividade que não
agrega valor;
 Simplificar os processos através da
redução do número de etapas, ligações
ou partes;
 Focar o controle no processo global;
 Introduzir melhoria dos fluxos com a
melhoria de conversões;
 Reduzir a variabilidade;
 Aumentar a transparência do processo;
 Aumentar a flexibilidade de saída;
 Estabelecer melhorias continuas no
processo;
 Fazer “benchmarking”

Fonte: Adaptado de Picchi (2003)

Desde a publicação de Koskela (1992), diversos pesquisadores têm interpretado os
conceitos para a realidade da construção civil brasileira (por exemplo, ISATTO et al.,
2000; Heineck et.al., 2005; REZENDE et.al., 2012; BURGOS; FALCÃO, 2015) e
algumas empresas já realizam algumas aplicações práticas com resultados
favoráveis. Durante estes anos cresceu a quantidade de artigos teóricos sobre a
Construção Enxuta que abordam diferentes aspectos como: o desenvolvimento de
métodos de controle da produção para empreendimentos (BALLARD; HOWELL,
2003), identificação de barreiras para introdução da Construção Enxuta (HIROTA;
FORMOSO et al., 1999) e a caracterização de aspectos que promovem a Construção
Enxuta (ALARCÓN et al., 2008).

4.4. Principais Conceitos da Construção Enxuta aplicados na pesquisa
Com base nos princípios descritos neste trabalho pretende-se estabelecer uma
relação entre os conceitos da Construção Enxuta e desvios de prazos nas ORVs
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conforme ilustrada a figura 13. Entretanto, os princípios e conceitos da Construção
Enxuta são amplos e complexos, por isso neste trabalho somente serão abordados
aqueles conceitos que sugerem a eliminação de desperdícios relacionados com
desvios de prazos em obras.
Figura 13 – Relação dos Conceitos da CE com Desvios de Prazos em ORVs

Fonte: adaptado de Melo et al. (2017)

Assim, destaca-se a utilização dos seguintes princípios da Construção Enxuta nesta
dissertação:
Redução de parcelas de atividades que não agregam valor
O setor da construção civil geralmente associa o desperdício com a perda de material
de obra, mas esquecem que atividades como inspeção, atrasos e movimentações
desnecessárias são atividades que não agregam valor (ALARCÓN, 1997). Dessa
maneira, existe na construção civil uma grande quantidade de atividades que não
agregam valor e passam despercebidas no decorrer da obra (KHANH; KIM, 2014).
Essas atividades que não agregam valor são pontos problemáticos no gerenciamento
de projetos, pois consumem tempo e recursos sem necessariamente agregar valor às
tarefas concluídas, portanto devem ser eliminadas (EMUZE et al., 2014).
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Redução de variabilidade
Os problemas com variações prejudicam o desempenho dos projetos provocando a
interrupção do fluxo de trabalho e gerando um impacto negativo na realização do
cronograma de obra. A variabilidade afeta o fluxo de produção e gera um impacto
negativo na produtividade (GONZÁLEZ et al., 2010). A produtividade não é somente
melhorada pela execução de um número maior de tarefas ou pelo número de horas
de trabalho, mas sim quando o fluxo de trabalho se torna mais previsível (LIU et al.,
2011). Assim, a aplicação dos princípios Lean e a confiabilidade reduzem a
variabilidade do fluxo de trabalho, e com isso melhoram o desempenho total do
sistema (KIM; PARK, 2006).
Redução de tempo de ciclo
Quanto maior for o tempo de ciclo, maior será a quantidade de atividades que não
agregam valor ao processo (KOSKELA, 1992). O tempo de ciclo deve ser considerado
como todo tempo de fluxo do processo, ou seja, é o tempo total entre a entrada de um
pedido até sua entrega ao cliente (SANTOS et al., 2000). Assim, redução do tempo
de ciclo caracteriza-se por uma otimização do processo, que pode ser alcançada pela
redução de atividades que não agregam valor e pela otimização das atividades que
agregam valor ao processo (BERTELSEN, 2002). Dessa maneira, o planejamento e
controle da produção com tempo de ciclo menores possibilita a identificação de
melhorias e torna a gestão da obra mais eficiente (KUREK et al., 2013).
Simplificação dos processos por meio da redução do número de etapas
Uma análise do processo produtivo pode reduzir etapas entre as atividades ou até
eliminar algumas dessas atividades promovendo uma redução no prazo de entrega
de um produto (SOUTO, 2000). A simplificação dos processos promove a redução de
desperdícios, pois elimina atividades que não agregam valor ao produto (ISSA, 2013).
Aumentar a transparência dos processos
A ausência de transparência nos processos produtivos aumenta a probabilidade de
erros e diminui a motivação para a melhoria, enquanto a maior visibilidade torna mais
eficiente o processo de identificação de problemas no sistema e reduz as atividades
que não agregam valor (KOSKENVESA; KOSKELA, 2012).
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A transparência nos processos facilita a compreensão das metas da empresa por
parte das equipes de produção, aumentando o comprometimento da mão de obra no
processo de melhoria contínua, assim como valoriza a importância dos colaboradores
ao integrá-los no progresso das atividades (BERNARDES, 2001).
Melhoria contínua dos processos
Na Construção Enxuta deve-se assegurar o aperfeiçoamento contínuo da gestão do
negócio por meio da eliminação de desperdícios de tempo e de atividades que não
agregam valor ao produto (ISSA, 2013). Assim o esforço para redução de
desperdícios deve ser uma atividade interna, incremental e interativa executada de
maneira contínua (KOSKELA, 1992), por isso o processo de melhoria continua deve
ter como objetivo identificar e eliminar as raízes dos problemas, ao invés de tentar
mitigar seus efeitos.
Para a implantação do conceito de melhoria contínua é indispensável que haja uma
gestão participativa, um trabalho em equipe e um monitoramento constante (ISATTO
et al., 2000).

4.5 Conceito da Gestão Construção Enxuta e a Gestão de Produção Tradicional
O conceito da Construção Enxuta lançou um novo paradigma na gestão de produção
do setor da construção civil, pois é diferente do conceito de gestão tradicional. Na
gestão tradicional a produção é definida como um conjunto de atividades que
convertem insumos em produtos finais ou parciais (VALENTE; AYRES, 2017).
A gestão tradicional da produção é definida como um processo de conversão com
entradas e saídas. Este processo de conversão pode ser subdivido em partes,
denominadas subprocessos, sendo que estes também são considerados processos
de conversão (KOSKELA, 1992). A figura 14 ilustra um modelo de gestão tradicional,
onde os processos são partidos em subprocessos.
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Figura 14 - Modelo de processo de gestão tradicional

Fonte: Koskela (1992)

Um processo produtivo consiste em um fluxo de materiais e informações desde a
matéria prima até o produto final. Durante este fluxo, os materiais podem estar em
fase de processamento ou em fase de espera e movimentação. Assim, as atividades
que compõem um processo podem ser divididas em dois grupos: atividades de fluxo
e atividades de conversão (FORMOSO et al., 1996). Considera-se atividades de
conversão aquelas que agregam valor ao produto, ou seja, atividades que
transformam a matéria prima em produtos solicitados pelo cliente (FORMOSO et al.,
1996). Entretanto, as atividades de fluxo são as atividades de transporte, movimento
e espera de materiais, que apesar de não gerarem valor ao produto final são
atividades essenciais para aumento dos índices de desempenho nos processos
construtivos (KOSKENVESA; KOSKELA, 2012).
A gestão tradicional não considera as atividades de fluxos físicos entre as atividades
de conversão, por isso este modelo de gestão é considerado enganoso (KOSKELA,
1992). E estima-se que 67% do tempo gasto no canteiro de obras estão nas operações
que não agregam valor como transporte e espera de materiais, consideradas
atividades de fluxos físicos. (FORMOSO, 2009). Na gestão tradicional o controle de
produção e o esforço de melhorias são focados nos sub processos individualmente e,
com isso podem prejudicar a eficiência da produção como um todo. Uma excessiva
ênfase na melhoria de atividades de conversão, sem melhorar as atividades de fluxo
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e outras atividades de conversão, pode limitar a eficiência global (FORMOSO, 2009).
Na abordagem tradicional de gestão os esforços de melhoria são direcionados para
tornar as atividades de conversões mais eficientes, porém sem considerar as
expectativas dos clientes. O resultado é a produção eficiente de produtos que não
atendem as exigências e expectativas do cliente (KOSKELA, 1992).
Em uma abordagem de gestão baseada na Construção Enxuta a produção é vista
como um fluxo de materiais, desde a matéria prima até o produto final. Neste fluxo de
materiais há atividades que agregam valor ao produto final e outras que não. As
atividades que não agregam valor são as atividades de fluxo e as que agregam valor
são as atividades de conversão (CORREIA, 2018).
Na Construção Enxuta o conceito de valor é diretamente relacionado a satisfação do
cliente, ou seja, um processo só gera valor se as atividades de processamento
transformarem o produto final no produto solicitado pelo cliente (FORMOSO, 2009).
Assim, a gestão da construção enxuta indica a melhoria dos processos por meio da
eliminação de algumas atividades de fluxo e a melhoria da eficiência das atividades
de conversão (KOSKELA, 1992).
Para que a implantação da Construção Enxuta tenha êxito é necessário que pelo
menos dois pontos cruciais sejam analisados. Um ponto é o gerenciamento dos fluxos
e o outro é a redução dos desperdícios (FORMOSO, 2009; SOTO, 2007). O
gerenciamento de fluxos é baseado no gerenciamento de sistemas e processos, com
destaque para gestão dos processos de produção (SOTO, 2007).
O conceito de fluxo expressa a ideia de realizar atividades que agregam valor numa
sequência ininterrupta (CHIRINÉIA, 2018). Assim, quando há gestão de fluxos na
construção todos os processos de produção se mantêm em movimento na velocidade
correta para que a quantidade certa seja entregue no tempo certo.
O segundo ponto, os desperdícios na construção, ocorrem devido a retrabalhos
causados por: problemas de projeto, erros construtivos e por atividades que não
agregam valor como transporte, movimentação, inspeção, esperas, atividades
duplicadas e acidentes (KOSKELA, 1992).
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4.6 Desperdícios
A expressão japonesa “Muda” no Lean é descrita como desperdício ou perda.
Geralmente, o conceito de desperdício é associado aos desperdícios de materiais,
entretanto, os desperdícios devem ser compreendidos como qualquer falha ou
ineficiência no processo (FORMOSO et al., 1996). No sistema produtivo, perdas ou
desperdícios são atividades desnecessárias que geram custo e não agregam valor
(SHINGO, 1996).
O processo de melhoria na construção civil deve considerar o conceito amplo de
perdas, ou seja, minimizar os desperdícios de quaisquer recursos que não agregam
valor ao produto (FORMOSO et al., 1996). Ohno (1998) desenvolveu o conceito de
desperdício ou perda como sendo as atividades que não agregam valor e que podem
ser eliminadas e categorizou o desperdício em sete naturezas:
1. Superprodução: significa produzir além do necessário, ou produzir antes do
pedido do cliente. Produzir em quantidade ou ritmo superior ao solicitado faz uso
de recursos desnecessários, este desperdício é considerado a raiz dos demais
desperdícios (PICCHI, 2017). É um desperdício oneroso, pois utiliza recursos de
mão de obra, materiais e equipamentos que poderiam ser utilizados em outras
atividades, além de gerar um estoque (PENEIROL, 2007).
2. Espera: é o tipo de desperdício que ocorre quando há um período de tempo sem
nenhum processo ou operação ser realizado (BULHÕES, 2009). Geralmente, este
desperdício acontece quando há:

falta de sincronismo entre a produção e o

balanceamento das equipes, o ciclo de produção é muito longo, ocorre quebra de
equipamentos, necessidade de instrução, e outros (SHINGO, 1996).
3. Transporte Excessivo: são perdas ocasionadas por qualquer movimento de
produtos ou materiais que podem ser evitados (PICCHI, 2017). Portanto, essas
movimentações não agregam valor e devem ser eliminados no processo de
produção (BULHÕES, 2009).
4. Processamento Inapropriado:

são operações desnecessárias, que não

precisariam ser feitas, portanto se fossem eliminadas não afetariam o produto
(SHINGO, 1996; PICCHI, 2017).
5. Estoque desnecessário: o estoque de materiais ou produtos devem ter
quantidades suficientes para gerenciar o equilíbrio entre a demanda e a produção,
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o excesso não utilizado desse estoque não agrega valor, requer espaço de
armazenamento e gasta recursos para ser gerenciado e rastreado (SAYER;
WILLIAMS, 2015).
6. Movimentação Excessiva: qualquer movimentação de trabalhadores, de
informação, ou de documentos que não agregue valor ao processo é considerado
desperdício, pois consomem tempo que poderia ser utilizado para produzir
(PICCHI, 2017).
7. Defeitos (retrabalho): são considerados desperdícios a fabricação de produtos
defeituosos ou que não alcancem as especificações solicitadas pelo cliente, estes
produtos deverão ser rejeitados ou necessitarão de correção ou reparos
(BULHÕES, 2009). Os desperdícios por defeitos podem ocorrer de quatro formas:
materiais consumidos, mão de obra utilizada, mão de obra necessária para
executar os reparos e uso de recursos para atender as reclamações dos clientes.
(PENEIROL, 2007).
Koskela (2004) apresenta um novo desperdício além dos sete desperdícios
categorizados por Ohno (1998) denominado Making-do, sendo considerado o oitavo
desperdício (PÉREZ, 2015). Making-do é considerado um desperdício invisível de
difícil medição, porém é possível eliminá-lo ou reduzi-lo (KOSKELA, 2004). Esta
perda é uma das mais frequentes na construção civil, pois a visão de gestão tradicional
geralmente a omite (PENEIROL, 2007). O Making-do está relacionado com situações
em que uma tarefa é iniciada sem que todas as restrições como material, ferramentas,
mão-de-obra, condições externas, instruções e outras estejam resolvidas, como
resultado, a atividade iniciada não pode ser concluída, também é considerada perdas
por making-do as atividades continuadas mesmo após a interrupção do fornecimento
de algum insumo (KOSKELA, 2004).
As perdas por making-do ocorrem quando há falhas na identificação dos pré-requisitos
necessários para a realização de uma tarefa. Considera-se como pré-requisitos o
espaço, as condições externas, as informações, as instalações, as ferramentas e os
equipamentos, a mão de obra, os materiais e os serviços interdependentes
(SOMMER, 2010). Geralmente, o making-do ocorre para manter as equipes de
produção ativas ou para acomodar impactos de variabilidade da linha de produção e
pode gerar outros desperdícios como a superprodução e o retrabalho. O aumento de
variabilidade causado pelo making-do gera elevação da quantidade de trabalho em
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progresso e aumenta a parcela de atividades que não agregam valor (KOSKELA,
2004).
O quadro 10 demonstra que os desperdícios podem ser classificados de acordo com
sua origem e as perdas podem ser identificadas tanto na etapa de produção como nos
processos anteriores como fabricação de materiais, projetos, suprimentos,
preparação de recursos humanos e planejamento (FORMOSO et al., 1996).
Quadro 10 - Naturezas dos desperdícios, suas origens e momentos de ocorrência.
Natureza
Superprodução
Espera
Transporte
Excessivo
Processamento
Inapropriado
Estoque
desnecessário
Movimentação
Excessiva

Origem
Falta de planejamento
Ausência de controle
Falha na programação de suprimentos
Falha na logística de transportes

Produção
Produção
Recebimento de
matérias;
Produção;
Transporte

Deficiências em projeto;
Falta de procedimentos;
Falta de treinamento

Produção

Falha de planejamento

Armazenamento
Produção

Falha de planejamento

Produção

Falha de planejamento;
Falta de treinamento;
Ausência de controle de qualidade
Projetos inadequados ou incompletos;
Falha na logística de suprimentos;
Falta de treinamento;
Making do
Indisponibilidade de equipamentos;
Instalações inadequadas;
Ausência de acesso ao espaço de trabalho;
Interdependência de atividades antecessoras
Fonte: adaptado de FORMOSO et al. (1996)
Defeitos
(retrabalhos)

Momento de
Ocorrência

Produção
Inspeção

Produção
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5 LEAN APLICADO AO PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO DE
OBRAS
O planejamento e controle de produção de obras pode ser considerado uma das
formas de se introduzir os princípios da Construção Enxuta na construção civil. Neste
capítulo serão abordados os conceitos de planejamento e controle da produção e as
ferramentas de planejamento e controle Sistema Last Planner e Location Based
Management System (LBMS).

5.1 Conceitos de planejamento e controle da produção
Planejamento é definido como uma técnica de tomada de decisão que antecede uma
ação para que esta aconteça de modo eficaz no futuro (ACKOFF, 1976). Syal et al.
(1992) afirmam que o planejamento é um método de tomada de decisão que se
transforma em um conjunto de ações, modificando um estágio inicial de um
empreendimento em um estágio final desejado. Formoso et al. (1999) afirma que:

“Planejamento é definido como um processo gerencial, que envolve o
estabelecimento de objetivos e a determinação dos procedimentos
necessários para atingi-los, sendo eficaz quando realizado em conjunto
com o controle. ” (FORMOSO et al., 1999)

O controle é um processo de supervisão, no qual a chefia verifica os resultados das
atividades de seus trabalhadores, considerando padrões especificados previamente
(SHINGO, 1996). O controle possui ações corretivas nos postos de trabalho, em
tempo real (BERNARDES, 2013).
Outras definições de planejamento e controle são explanadas em diversos trabalhos
da área de administração de produção, entretanto, neste trabalho será adotada a
definição de Formoso et al. (1999), que considera o controle como parte integrante do
processo de planejamento.
No STP há uma grande preocupação com uma interligação consistente das ações de
planejamento com as ações de controle (GHINATO, 1995). O planejamento elabora
metas para o gerenciamento dos processos produtivos, enquanto o controle garante
o cumprimento dessas metas e avalia a conformidade de acordo com o planejado,
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desta maneira, o controle fornece informações para preparação de novos planos
(BALLARD; HOWELL, 1997).
De acordo com Laufer e Tucker (1987) na prática o planejamento deve definir quatro
premissas:


O que fazer: é a tomada de decisão que decide o que e quando tomar as ações;



Como realizar: são os métodos que serão utilizados para o cumprimento do
trabalho;



Quem irá executar: é a análise sistemática dos recursos;



Quando realizar: é apresentação da documentação formal dos planos de
trabalho.

O planejamento e controle de produção pode ser dividido em duas dimensões:
horizontal e vertical. As premissas do planejamento se apresentam tanto na dimensão
horizontal como na dimensão vertical. A dimensão horizontal compreende as etapas
em que o processo de planejamento e controle é realizado, e a dimensão vertical trata
da maneira como essas etapas serão conectadas entre os diferentes níveis gerenciais
de uma organização (LAUFER; TUCKER, 1987).

5.2 Dimensão Horizontal do planejamento
Na dimensão horizontal o processo de planejamento é dividido em cinco etapas:
planejamento do processo de planejamento; coleta de informações; elaboração de
planos; divulgação da informação e avaliação do processo de planejamento.
(LAUFER; TUCKER, 1987; BERNARDES, 2003). A figura 15 demonstra como essas
cinco etapas do planejamento se interagem.
As fases intermediárias ocorrem continuamente durante todo o processo de produção,
entretanto a primeira e última fase somente acontecem em períodos específicos do
processo, ou seja, de modo intermitente, antes do início da obra e no término de um
serviço ou conclusão da obra, respectivamente (BERNARDES, 2001).
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Figura 15 - As cinco fases do planejamento

Fonte: Adaptado de Laufer e Tucker (1987)

5.2.1 Planejamento do processo de gestão
A fase de planejamento do processo de gestão define os padrões essenciais para a
execução do planejamento. Nesta etapa são definidos o tempo de preparação do
plano, o nível de detalhe do planejamento, o grau de controle, os responsáveis e a
frequência com que o planejamento será revisado (ULHÔA, 2012).

5.2.2 Coleta de Informações
A etapa de coleta de informações consiste na reunião dados de modo sistemático para
dar embasamento a tomada de decisões. Nesta fase, geralmente, as informações são
coletadas por departamentos internos da empresa ou por agentes externos envolvidos
no processo de planejamento e controle, utilizando projetos técnicos, contratos,
especificações, dados tecnológicos e outros meios de informações. Esta fase não se
encerra, pois durante todo o processo de produção a coleta de informações continua
alimentado o planejamento. (LAUFER; TUCKER, 1987; BERNARDES, 2003).

5.2.3 Elaboração do Plano
A terceira etapa denominada elaboração do plano é considerada muito importante
para os gestores responsáveis pelo planejamento porque é nesta fase que os planos
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de obra são gerados. São utilizadas técnicas como Método do Caminho Crítico e a
Linha de Balanço para definir quando, como e onde será executado os serviços
(RODRIGUEZ, 2018).

5.2.4 Divulgação das Informações
Esta etapa tem como objetivo comunicar as informações do plano aos agentes
envolvidos conforme a necessidade de cada um deles. A quarta fase é aquela na qual
as informações são preparadas para serem divulgadas de acordo com a necessidade
de cada envolvido que irá utilizá-la, por isso um cuidado deve ser dispensado para
que seja empregado o formato apropriado a cada situação (ULHÔA, 2012).

5.2.5 Ação
Na etapa denominada ação o processo de produção é monitorado e controlado, e os
dados obtidos por este controle são utilizados para revisar os planos e elaborar
relatórios sobre o andamento da produção (FORMOSO, 1991). A ação é a atividade
reguladora do processo de produção e utiliza-se de relatórios e índices de
acompanhamento da produção para desempenhar sua função (ULHÔA, 2012).

5.2.6 Avalição do processo de planejamento
É a fase responsável por avaliar, garantindo o controle eficaz do processo
(RODRIGUEZ, 2018). A etapa de avaliação do processo de planejamento deve ser
realizada no final do processo ou quando há mudança significativas nas metas dos
planos estabelecidos (LAUFER; TUCKER, 1987). Baseia-se nos dados informados
durante a execução dos serviços como indicadores de desempenho dos processos
de planejamento, que devem ser analisados para fomentar melhorias em
planejamentos futuros. (ULHÔA, 2012; RODRIGUEZ, 2018).
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5.3 Dimensão Vertical do planejamento
Neale e Neale (1986) afirmam que os resultados da gestão de processo são melhores
quando se divide o processo de planejamento e controle da produção em níveis
hierárquicos. Em uma organização os objetivos finais de cada setor da administração
são diferentes e o planejamento de uma obra é um processo elaborado por vários
níveis gerenciais (LAUFER; TUCKER, 1987; BERNARDES, 2003). Assim, Laufer e
Tucker (1987) apresentam uma divisão do planejamento em três níveis:
a) Nível dos objetivos: é elaborado pela alta gerência e estabelece objetivos e
metas como: tipo de obra, custos, prazo e qualidade;
b) Nível dos meios: neste nível o planejamento é elaborado pela média gerência
e tem como principal meta firmar meios que atinja os objetivos desenvolvidos
pela alta gerência, portanto, as funções deste nível são articular e propiciar os
recursos necessários;
c) Nível de soluções: tem a finalidade de selecionar as ações mais adequadas
para que as metas sejam conquistadas. Este nível de planejamento é
elaborado pela média gerência.
Hopp e Spearman (1996) afirmam que o modo de planejar deve ser executado
diferentemente para cada tipo de plano estabelecido pelo nível gerencial e tipo de
organização, por isso, cada nível de planejamento necessita de diferentes graus de
detalhes. Desta maneira, Hopp e Spearman (1996) dividiram o planejamento em três
níveis: estratégico, tático e operacional.
Nível estratégico
No nível estratégico são definidos objetivos e metas a serem atingidas em um
determinado intervalo de tempo. Para Hopp e Spearman (1996) as questões
envolvidas neste nível geralmente são relacionadas a questões de longo prazo.
Nível Tático
O nível tático determina as questões que envolvem a seleção e a aquisição dos
recursos necessários para atingir objetivos e metas estabelecidas em um plano geral
(FORMOSO et al., 1999). Para Rodriguez (2018) a principal função do planejamento
no nível tático é estabelecer a melhor sequência de execução das tarefas. As decisões
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tomadas neste nível são baseadas em avaliações dos fatores restritivos físicos e
lógicos (COELHO, 2003). O nível tático deve: identificar os recursos, estruturar o
trabalho e selecionar e treinar os recursos humanos.
Nível Operacional ou de Controle
Neste nível são definidos as equipes e os recursos necessários para executar as
atividades, bem como, o momento correto de execução. No nível operacional é
realizado o controle de processos e reparo em equipamentos quando necessários
(HOPP; SPEARMAN, 1996). Laufer e Tucker (1987) relacionam o nível operacional a
decisões que deverão ser tomadas em um período de curto prazo.
Para Shingo (1996) o planejamento da produção no Sistema Toyota de Produção
discorre em três planos:
a) Plano agregado de produção: é um plano baseado em informações obtidas
por pesquisa de mercado com o objetivo de estimar a quantidade produtiva.
Portanto, é considerado um plano de longo prazo;
b) Plano mestre de produção: neste estágio as informações do plano agregado
são utilizadas para direcionar a produção e os fornecedores;
c) Plano detalhado: estabelece a sequência prática de produção. As ações
neste estágio são consideradas de curto prazo (COELHO, 2003).
Outros autores como Ballard e Howell (1997) justificam a elaboração do planejamento
em vários níveis para separar o planejamento do empreendimento do planejamento
da produção. No planejamento

do empreendimento são determinados prazo,

cronograma financeiro e padrão de qualidade, e, no planejamento da produção são
desenvolvidas soluções para alcançar os objetivos e metas estabelecidas no
planejamento do empreendimento (BALLARD; HOWELL, 1997).
O dimensionamento horizontal e o dimensionamento vertical do planejamento de
processos não são dimensões isoladas, ao contrário as duas dimensões se integram.
As etapas da dimensão horizontal constituem os níveis da dimensão vertical do
processo de planejamento e controle da produção. (FORMOSO et al., 1999). A figura
16 demonstra um diagrama que representa esta integração.
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Figura 16 - Integração da dimensão horizontal e vertical do processo de planejamento e
controle da produção

Fonte: Adaptado de Formoso et al. (1999)
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Para este trabalho, os níveis de planejamento utilizados serão os descritos por Hopp
e Spearman (1996): estratégico, tático e operacional. Sendo que, o enfoque maior
será nos níveis tático e operacional, pois estão vinculados a ações de médio e curto
prazo, que fazem parte do estudo dessa dissertação. Segundo Formoso et al. (1999)
o nível estratégico tem vínculos com atividades iniciais do projeto e, portanto, não é
objeto de estudo.

5.4 Planejamento no horizonte temporal
Na construção civil os projetos são considerados complexos e seus processos tendem
a ter uma variabilidade muito grande, por isso há necessidade de dividir o processo
de planejamento em diferentes níveis temporais (FIGUEIREDO, 2009).

Ballard e

Howell (1997) propõem que o planejamento seja dividido em três níveis temporais:
longo prazo, médio prazo e curto prazo. A figura 17 esquematiza os três níveis
temporais.
Figura 17 - Níveis temporais de planejamento

Fonte: Adaptado de Ballard e Howell (1997)

5.4.1 Planejamento de Longo Prazo
O principal objetivo do planejamento de longo prazo é definir objetivos estratégicos e
táticos da obra (RODRIGUEZ, 2018). Laufer (1997) titula este plano elaborado em
longo prazo como Plano Mestre. O plano mestre destina-se a alta gerência e serve de
base para estabelecimentos de contratos e previsões de receitas e despesas.
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(LAUFER,1997; TOMMELEIN; BALLARD,1997; BERNARDES, 2013; RODRIGUEZ,
2018).
Segundo Formoso et al. (1999) no planejamento de longo prazo devem ser
estabelecidas datas marco para indicar começo e fim de grandes etapas de obra. Para
estes autores as principais atividades envolvidas neste nível de planejamento são:
a) Coletar informações;
b) Preparar o plano mestre;
c) Gerar fluxo de caixa;
d) Divulgar o plano mestre;
e) Programar e divulgar a programação de recursos que possuam um longo ciclo de
aquisição e baixa utilização (RODRIGUEZ, 2018).
Para Bernardes (2013), o plano de longo prazo deve apresentar um baixo grau de
detalhes, pois é concebido em ambiente produtivo com alto grau de incerteza.

5.4.2 Planejamento de médio prazo
O Planejamento de médio prazo é considerado um planejamento de nível tático. Tem
como objetivo vincular as metas estabelecidas no plano mestre com as metas de curto
prazo (FORMOSO et al., 1999). A função principal do planejamento de médio prazo é
ajustar os planos de longo prazo, sendo um elo de ligação com o plano de curto prazo
(BALLARD, 1997).
É no planejamento de médio prazo em que acontece a escolha dos recursos
necessários para realização das metas planejadas no plano de longo prazo.
(LAUFER; TUCKER,1987).
Formoso et al. (1999) denomina o plano de médio prazo de lookahead planning, pois
considera que o planejamento neste nível tende a ser móvel. Este planejamento se
adequa de acordo com o desenvolvimento das atividades e guia o plano de curto
prazo, por isso é considerado um planejamento móvel (BERNARDES, 2001).
As atividades que constituem o plano de médio prazo descrevem o processo
construtivo que será utilizado, incluindo as especificações dos métodos construtivos,
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bem como a quantificação dos recursos necessários e as restrições relacionadas ao
desenvolvimento dos trabalhos (TOMMELEIN; BALLARD, 1997).
Para Chibinsk (2012) o planejamento de médio prazo além de prover os recursos
necessários à obra, define os padrões técnicos para execução dos serviços a fim de
evitar o desperdício do retrabalho.
De acordo com Ballard (1997) o plano de médio prazo também possui outros fins:
a) Orientar o fluxo de trabalho em uma sequência que facilite o cumprimento dos
objetivos da obra;
b) Auxiliar a identificação dos recursos necessários do fluxo de trabalho;
c) Adequar os recursos disponíveis ao fluxo de trabalho estabelecido;
d) Agrupar trabalhos interdependentes para que o método de trabalho seja planejado
de modo conjunto;
e) Contribuir na identificação de ações que podem ser executadas em conjunto por
diferentes equipes de produção;
f) Apontar estoques de trabalho que poderão ser executados se houver algum
imprevisto com os pacotes de trabalho indicados às equipes de produção.
Segundo Bernardes (2001) o plano de médio prazo é essencial para a melhoria de
eficácia do plano de curto prazo, porque é por meio dele que os fluxos de trabalho são
analisados com objetivo de reduzir as parcelas que não agregam valor ao processo
produtivo.

5.4.3 Plano de curto prazo ou de comprometimento
O plano de curto prazo também é denominado como plano de comprometimento e
tem como objetivo principal determinar os pacotes de trabalho que deverão ser
programados para execução, a fim de atingir as metas estabelecidas no plano mestre.
Este nível de planejamento seleciona as ações que atingirão as metas planejadas
(LAUFER; TUCKER, 1987). As atividades programadas no plano de médio prazo são
decompostas em pacotes menores, denominados tarefas (FORMOSO, 1991).
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Ballard e Howell (1997) determinam que o planejamento de curto prazo seja
desenvolvido por ações que protejam a produção contra os efeitos de incerteza. Os
pacotes de trabalho no plano de curto prazo devem atender o mecanismo de produção
protegida (MOURA, 2008). A produção protegida é conquistada pela utilização de
planos passíveis de serem atingidos, os quais foram submetidos a uma análise
detalhada do cumprimento de seus requisitos e por uma análise dos motivos pelos
quais as tarefas planejadas não são cumpridas. (BALLARD; HOWELL, 1997).
O nível de planejamento de curto prazo determina as ações referente ao fluxo de
trabalho, como o sequenciamento das equipes baseado no cumprimento das tarefas
predecessoras e a na disponibilidade de recursos. Desta maneira, este plano tende a
diminuir ou eliminar os imprevistos que impedem a execução completa dos serviços
(BALLARD; HOWELL, 1997). Para isso, alguns requisitos devem ser cumpridos,
Ballard e Howell (1997) listaram os seguintes requisitos:
a) Definição: os pacotes de trabalho devem estar especificados para definição do tipo
e da quantidade de material a ser utilizado, para que seja possível identificar
claramente, ao término da semana, os pacotes que foram completados;
b) Disponibilidade: os recursos necessários devem estar à disposição quando
solicitados;
c) Sequenciamento: a seleção dos pacotes deve ser baseada em uma sequência que
garanta a continuidade dos serviços por outras equipes de produção;
d) Tamanho: o tamanho do pacote determinado para aquela semana deve ser
compatível com a capacidade produtiva de cada equipe de produção;
e) Aprendizagem: deve ser analisado quais pacotes não foram completados durante
a semana e suas causas para que seja tomada decisões corretivas, bem como
identificar quais pacotes podem ser atingidos.
A aplicação do planejamento de médio prazo juntamente com a aplicação do plano de
curto prazo faz parte de um conjunto de ferramentas que facilitam a implementação
do sistema de controle de produção denominado Last Planner (BALLARD, 2000).
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5.5 Last Planner System (LPS)
A primeira publicação que mencionou o Last Planner foi um artigo apresentando por
Ballard em 1993 na 1ª Conferência Anual do IGLC na Finlândia, e a primeira
publicação dedicada exclusivamente ao Last Planner escrita por Ballard foi em 1994,
com o título de “The Last Planner” (BALLARD; HOWELL, 2003). A partir daí o LPS
tem sido implementado no segmento da construção civil em vários países como:
Estados Unidos da América (BALLARD, 2000); Brasil (BERNARDES, 2002; COELHO,
2003; MOURA, 2008) e outros países.
O LPS é baseado nos conceitos e princípios da gestão de produção enxuta praticado
na indústria (WOMACK et al.,1992; COELHO, 2003). O LPS tem por objetivo aumentar
a produtividade, permitindo que as restrições sejam removidas antes das
programações semanais e concentrando as atividades no início dos trabalhos
(OLIVIERI, 2016). Assim, o LPS é considerado um sistema eficaz para aperfeiçoar o
planejamento e controle na construção civil, pois reduz a variabilidade do fluxo de
trabalho ao integrar os níveis de longo, médio e curto prazo de planejamento e controle
facilitando a gestão do fluxo de trabalho (BALLARD, 2000). Fluxo de trabalho é o
movimento de informações e materiais pelas unidades de produção nas quais são
processados (BALLARD, 2000). Entretanto, na construção civil as unidades de
produção são móveis e o fluxo de trabalho é interpretado pelo movimento dessas
equipes (BALLARD, 2000).
Visando reduzir a variabilidade e as incertezas no fluxo de trabalho o LPS analisa
procedimentos e ferramentas baseado no princípio do que DEVE ser realizado
conforme a programação. O primeiro objetivo do LPS é identificar o que DEVE
(should) ser realizado utilizando o planejamento de longo prazo (plano mestre)
(BALLARD; HOWELL, 2003). O segundo objetivo é transformar as atividades que
DEVEM ser realizadas em atividades que PODEM (can) ser realizadas analisando as
restrições (FRANDSON et al., 2013). Nem tudo o que DEVE ser feito PODE ser
realmente executado, devido a limitações de recursos e gestão (RODRIGUEZ, 2018).
Ballard e Howell (2003) reconhecem três categorias de restrições às atividades:
diretrizes, atividades consideradas pré-requisitos e recursos. As diretrizes são as
informações necessárias para execução da tarefa. Atividades pré-requisitos são
tarefas que devem ser concluídas antes do início da atividade em questão. E são
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considerados como recursos a mão de obra, os equipamentos e o espaço necessário
para realização das tarefas.
Como objetivo final, o LPS admite que somente SERÁ (will) iniciada as atividades que
todos os pré-requisitos foram satisfeitos (RODRIGUEZ, 2018). Desta maneira, o LPS
identifica o trabalho que DEVE e PODE ser realizado em reuniões denominadas de
compromisso, define o que SERÁ feito e verifica o que FOI (did) executado
(FRANDSON et al., 2013). A figura 18 demonstra uma representação do que foi
descrito anteriormente.
Figura 18 - Processo de Planejamento Last Planner System

Fonte: adaptado de Ballard e Howell (1997)

O LPS emprega as diretrizes de hierarquização do processo proposta por Laufer e
Tucker (1987), dividindo o processo de planejamento nos níveis de longo, médio e
curto prazo. (BALLARD; HOWELL, 1997). A figura 19 representa a união do Sistema
Last Planner com a hierarquização do processo.
O LPS contribui para estabilidade do processo como um todo, pois tem foco na
proteção dos processos de produção no fim do fluxo e nas variações dos processos
do início do fluxo (BALLARD; HOWELL, 1997). O LPS introduziu no processo do
planejamento e controle o conceito de produção protegida, pois ao escolher a
execução de tarefas que podem ser executadas é possível reduzir as incertezas no
fluxo de trabalho (BALLARD; HOWELL, 1997).
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Figura 19 - O Sistema Planner System e a hierarquização do planejamento

Fonte: Adaptado de Ballard e Howell (1997)

A proteção da produção gera um resultado direto no fluxo de trabalho. Quando uma
atividade em que as restrições não foram removidas é incluída em uma reunião de
comprometimento, geralmente, esta atividade não será executada ou será realizada
parcialmente.
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consequentemente, ocorre uma interrupção no fluxo de trabalho da atividade
sucessora (MOURA, 2008).
O uso do LPS para planejamento e controle de obras assegura que somente as
atividades que PODEM ser feitas SERÃO iniciadas, portanto, elimina-se as
interrupções no fluxo de trabalho protegendo a produção. A proteção da produção é
uma forma de garantir que não ocorra atrasos na realização das atividades, portanto,
há uma estabilização do fluxo de trabalho (BALLARD; HOWELL, 1997).
A eficácia do processo de planejamento no LPS é avaliada pelo indicador de
percentual de pacotes concluídos (PPC). O PPC é calculado pelo quociente entre a
quantidade de pacotes de trabalhos concluídos e a quantidade de pacotes de trabalho
planejados (MOURA, 2008).
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Neste trabalho o LPS será considerado uma ferramenta para o planejamento e
controle das obras com a finalidade de possibilitar o fluxo ininterrupto das operações,
permitindo que somente as atividades que podem ser realizadas serão iniciadas, ou
seja, as atividades somente serão iniciadas após eliminadas as suas restrições.

5.6 Location Based Management System (LBMS)
Assim como o LPS, o Location Based Management System (LBMS) é uma ferramenta
complementar de planejamento e controle do Lean Production que tem sido
implementada em muitos projetos de construção, visando diminuir o desperdício,
aumentar a transparência e melhorar a previsibilidade e o fluxo de trabalho
(SEPPÄNEN et al., 2015), seu objetivo geral é a otimização do fluxo de trabalho
evitando a ociosidade de seus trabalhadores (SEPPÄNEN et al., 2010). No trabalho
de Seppänen e Kenley (2010) encontra-se a descrição completa do LBMS, bem como
o seu desenvolvimento e aplicação.
O LBMS pode ser considerado como a última geração de técnicas de planejamento
baseada em locais e tem suas raízes em técnicas de linha de balanço em fluxo e
método flowline (SEPPÄNEN, 2014). É o resultado de uma extensa pesquisa
realizada em uma empresa de construção na Finlândia, cujo resultado foi publicado
posteriormente em inglês por Seppänen e Kenley em 2010 (SEPPÄNEN, 2014).
O LBMS tem como prioridade manter o foco no fluxo ininterrupto das equipes
associado ao planejamento local de produção. Assim, o LBMS é baseado no
gerenciamento de recursos, sendo que o trabalho é dividido em partes menores,
identificadas como locais, e planejado de modo que proporcione um fluxo ininterrupto
de serviços (OLIVIERI, 2016).
O planejamento da produção no LBMS considera as quantidades, os dados de
produtividade e uma estrutura de divisão baseada em locais. Os dados de
produtividade são resultados das observações de campo, que são analisadas e
comparadas com as projeções planejadas. As quantidades e os locais são as
variáveis de cálculo das durações e dos recursos. A quantidade de trabalho planejado,
a produtividade e o tamanho da equipe são a base de cálculo da duração das
atividades (SEPPÃNEN; KENLEY, 2005).
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No LBMS, os dados de produtividade são controlados semanalmente e incluem: data
de início real da tarefa; data de término real da tarefa; percentual do serviço executado
ou quantidade atualizada do serviço em progresso; número de recursos por tarefa por
loca e dias não trabalhados por tarefa e por local (KALA et al., 2012).
A figura 20 apresenta um exemplo simples de aplicação do LBMS apresentado por
Seppänen e Kenley (2005), no qual há três tarefas em cinco locais distintos. As tarefas
são denominadas por Task 1, Task 2 e Task 3 e os locais são representados pelas
linhas horizontais numeradas de 1 a 5. As linhas contínuas das tarefas demonstram o
planejado e as linhas tracejadas a execução real. A tarefa 1 iniciou conforme o
planejado, porém em um ritmo mais lento do que o planejado. A tarefa 2 e 3 iniciaram
antes do planejado, sendo que a tarefa 2 apresentou um ritmo mais rápido do que o
planejado, porém as duas tarefas necessitaram interromper o fluxo ao concluírem as
ações do local 3.
Figura 20 – Modelo de planejamento utilizando o LBMS

Fonte: Adaptado de Seppänen; Kenley (2005)

Diversos trabalhos têm apresentado a integração do LPS e do LBMS com o objetivo
de aperfeiçoar os processos de planejamento e controle, tais como: The Combination
of LPS and LBMS (SEPPÄNEN et al., 2010); Integration of LPS and LBMS
(SEPPÄNEN et al., 2015); Integrating LBMS, LPS and CPM: a pratical process
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(OLIVIERI et al., 2016) e outros. O LPS tem foco no processo social de planejamento
e compromisso e o LBMS é uma técnica usada para estruturar as informações,
perfeiçoando o processo de planejamento, e para calcular o progresso e a projeção
dos serviços (SEPPÄNEN et al., 2010). Desta maneira, os relatórios de planejamento
lookahead e os relatórios semanais podem utilizar os dados obtidos no progresso do
LBMS e os dados de previsão para antecipar e avaliar os efeitos dos desvios de
produção no projeto (SEPPÄNEN et al., 2010). O LPS demonstra as restrições que
devem ser removidas para a produção prossiga sem interrupções de acordo com o
plano e o LBMS desta os problemas relacionados à capacidade e taxas de produção,
assim todos esses problemas podem ser analisados e resolvidos de forma
colaborativa (SEPPÄNEN et al., 2015).

5.7 Ciclo PDCA
A busca pela melhoria contínua exige a adoção de soluções efetivas. Entretanto
muitas empresas não conseguem um sucesso consistente na solução dos problemas
e com isso a probabilidade de eles serem recorrentes é grande, pois a resolução
ocorre de modo superficial (SOBEK; SMALLEY, 2010). Assim, na busca pela
qualidade e melhoria continua as empresas utilizam diversas ferramentas da
qualidade, entre elas se destaca o ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA).
O ciclo PDCA foi apresentado por Walter A. Shewart na década de 30, porém somente
foi amplamente popularizado por W. Edwards Deming em 1950 (ANDRADE, 2003). O
ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de decisões para resolução de
problemas gerenciais com objetivo de garantir o alcance de metas necessárias, por
isso é considerado um método de análise que indica a maneira como uma ação deve
ser realizada e o que deve ser seguido para que as metas possam ser alcançadas
(WERKEMA, 2013).
O PDCA é método de melhorias de processos valioso que deve ser conhecido por
todos em uma organização (SOUZA; MEKBEKIAN, 1993). O ciclo PDCA é um modo
diferente de planejar e implementar melhorias no processo que padroniza
informações, evita erros lógicos e análise e torna as informações mais fáceis de
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entender (CAMPOS, 2004). O ciclo PDCA é constituído de quatro etapas: planejar,
executar, verificar e ações corretivas, conforme demonstra a figura 21.
Figura 21 – Ciclo PDCA

Fonte: Adaptado de Campos (2004)

A etapa de planejamento (P) define as metas e o método para atingir essas metas,
por isso nesta fase todas as pessoas envolvidas com o ciclo devem procurar maneiras
para melhorar suas tarefas desenvolvendo metas que promovam o funcionamento
sistemático da melhoria contínua (CLARK, 2001).
A etapa de execução (D) consiste em colocar todas as metas desenvolvidas em plano
de ação em prática de modo eficaz, e para isso é necessário que esta etapa seja
dividida em duas fases: de treinamento e de execução da ação (CAMPOS, 2004). Na
fase de treinamento a empresa deverá divulgar o plano de ação aos envolvidos por
meio de reuniões participativas que apresente claramente as tarefas, como serão
executadas e quem serão os responsáveis pelas mesmas. A segunda fase consiste
em executar o plano de ação proposto, entretanto é necessário que durante o
desenvolvimento do plano verificações periódicas sejam realizadas, com o objetivo de
manter o controle e dirimir dúvidas que possam ocorrer (CAMPOS, 2004). Essas
verificações serão responsáveis pela alimentação da próxima etapa do ciclo PDCA.
A etapa de verificação (C) consiste em analisar os resultados obtidos na etapa de
execução. Essa fase terá como base as metas definidas na etapa de planejamento e
monitoradas corretamente na etapa de desenvolvimento (CLARK, 2001). Nesta etapa
deve-se: comparar os resultados, listar os desvios ocorridos e seus efeitos
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secundários e verificar a continuidade ou não do problema (MELO; CARAMORI,
2001).
A etapa de ação (A) visa a melhoria contínua, pois consiste em padronizar ações
executadas, cuja eficácia foi comprovada na etapa anterior (CAMPOS, 2004).
Embora, esta etapa seja a última o ciclo PDCA é um modelo dinâmico, ou seja, a
conclusão de um ciclo irá gerar o início do próximo ciclo, e assim sucessivamente
(ANDRADE, 2003), conforme demonstra a figura 22.
Essa natureza cíclica e repetida do PDCA proporciona o aperfeiçoamento contínuo
das atividades (SLACK et al., 2009), por isso o ciclo PDCA é considerado um método
que que visa controlar e conseguir resultados eficazes, tornando-se uma eficiente
ferramenta de obtenção de melhorias no processo (ROSSATO, 1996). Na utilização
do método PDCA muitas ferramentas de melhoria contínua podem ser utilizadas com
o objetivo de desenvolver as etapas que constituem o ciclo.
Figura 22 – Melhoria Contínua no ciclo PDCA

Fonte: adaptado de Andrade (2003)

5.8 Relatório A3
O relatório A3 é uma ferramenta que fornece uma estrutura concreta para implementar
o PDCA permitindo uma compreensão profunda do problema e possibilitando a
criação de novas ideias de como mitigá-lo (SOBEK; SMALLEY, 2010). O relatório A3
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foi desenvolvido para melhorar a capacidade de solução dos problemas pela Toyota
Motor Corporation. A Toyota utiliza o relatório A3 como um guia sistematizado de
solução de problemas, no qual os problemas de um determinado processo e as
propostas de melhorias são documentados (SOBEK; JIMMERSON, 2006). É uma
ferramenta utilizada para propor soluções para os problemas, fornecer relatórios da
situação dos projetos em execução e relatar as informações da atividade (SOBEK;
SMALLEY, 2010).
A ferramenta A3 desenha um diagrama que mostra como o sistema funciona,
evidenciando com clareza os problemas e quantificando a sua extensão (BRANDI et
al., 2012). O relatório A3 é escrito em uma folha de papel de formato A3 (297mm x
420 mm), que é preenchido de cima para baixo e da esquerda para direita (SOBEK;
JIMMERSON, 2006), sendo que todo o problema deve ser identificado em uma única
folha de papel (SHOOK, 2009). A figura 23 demonstra o relatório A3 estruturado
conforme o desenvolvimento do ciclo PDCA, onde do lado direito do relatório está a
fase de planejar; do lado esquerdo as fases de executar, visualizar e agir; e na parte
superior encontra-se o título que deve descrever objetivamente o problema (SOBEK;
SMALLEY, 2010).
Figura 23 – Relatório A3 estruturado de acordo com o ciclo PDCA

Fonte: adaptado de Shook (2009)
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Baseado no ciclo PDCA o relatório A3 é composto por uma sequência de etapas:
contexto, situação atual, metas, análise das causas, contramedidas, plano de ação e
acompanhamento (TORRES, 2010), conforme demonstra a figura 24.
Figura 24 – Estrutura básica de registro do relatório A3

Fonte: adaptada de Torres (2010)

A etapa de contexto estabelece o cenário histórico e organizacional da situação
analisada e a importância do problema (SHOOK, 2009). Na etapa denominada
situação atual é descrita as condições atuais do problema e também é elaborado um
mapeamento do fluxo de processo (TORRES, 2010), nessa etapa deve-se desenhar
um diagrama que demonstre como o processo que produziu o problema funciona
atualmente, bem como quantificar a extensão do problema por meio de gráficos ou
numericamente (SOBEK; JIMMERSON, 2006).
Na etapa de metas identifica-se o resultado almejado para melhorar a situação atual.
Enquanto que, na fase análise de causas são elencadas as origens do problema
(SOBEK; JIMMERSON, 2006; TORRES, 2010), geralmente utiliza-se a técnica dos 5
porquês (SOBEK; JIMMERSON, 2006). A fase de contramedidas apresenta propostas
que conterão as causas do problema, deve-se desenhar um diagrama de como o
sistema irá funcionar com as recomendações colocadas (SOBEK; JIMMERSON,
2006).
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A fase de plano de ação prescreve um plano de implementação que esboce os
passos futuros para atingir a condição alvo, por isso nesta fase deve ser descrito
quando as ações devem ser realizadas e quem serão os responsáveis por elas
(SOBEK;

JIMMERSON,

2006;

TORRES,

2010).

Por último,

a

etapa

de

acompanhamento mapeia um plano para verificar se as ações tomadas estão
causando o impacto desejado (SHOOK, 2009; TORRES, 2010), nesta etapa deve-se
colocar os resultados atuais em comparação com as previsões. Ressalta-se que, se
o novo sistema ainda possuir problemas um novo relatório A3 pode ser criado
(SOBEK; JIMMERSON, 2006).
O relatório A3 possui as seguintes vantagens: i) mapeia o trabalho da maneira de
como ele realmente acontece, dando maior credibilidade ao processo; ii) permite que
as pessoas nos locais de trabalho contribuam para solução de problemas, podendo
ser rascunhado com um papel e lápis no próprio local do problema; iii) possibilita uma
maior clareza, pois utiliza-se da natureza visual dos ícones e diagramas que facilitam
a comunicação e o entendimento dos processos; e iv) apresenta de uma forma
documental sucinta de solução de problemas passando pelas etapas de análise,
geração

de

soluções,

planejamento

de

implementação

acompanhamento (SOBEK; JIMMERSON, 2006).

até

a

fase

de
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6 MÉTODO DE PESQUISA
Para garantir confiabilidade em uma investigação científica é necessário a adoção de
um método de pesquisa adequado, que contemple da melhor forma possível o
problema de investigação e que se adeque melhor na população a ser estudada
(FONTELLES, 2009). A metodologia da pesquisa científica pode ser classificada de
acordo com sua finalidade, abordagem e procedimentos técnicos empregados (GIL,
2010). Neste capítulo será apresentado a estratégia da pesquisa, o método e a
abordagem aplicados, bem como a descrição dos procedimentos técnicos aplicados.

6.1 Estratégia da Pesquisa
Para este trabalho foi adotado o Design Science Research (DSR) com a finalidade de
investigar a situação atual e propor uma solução baseada em princípios Lean. O DSR
é um método de pesquisa orientado à solução de problemas (MARCH; SMITH, 1995),
que consiste em um conjunto de técnicas analíticas que possibilitam o
desenvolvimento de pesquisas e de investigações em diversas áreas, analisando
tanto o ponto de vista acadêmico quanto da organização (BAYAZIT, 2004). DSR é o
método que operacionaliza a pesquisa realizada sob o enfoque do Design Science
(CHAKRABARTI, 2010). Sendo que a característica fundamental da pesquisa pelo
método DSR é orientar a solução de problemas específicos para determinada situação
(DRESCH, 2013).
DSR é um processo rigoroso de projetar artefatos para resolver problemas, avaliar o
que foi projetado ou que está funcionando, e comunicar os resultados obtidos, com
isso diminui a lacuna existente entre o que é produzido em ambientes controlados
como comunidade científica e o que é aplicado em organizações, portanto, o
conhecimento desenvolvido neste método é prescritivo (DRESCH et al., 2014).
Para

aplicação

do

método

DSR

é

necessário

desenvolver

cinco

fases:

conscientização do problema, sugestão, desenvolvimento, avaliação e conclusão
(VAISHNAVI; KUECHLER, 2019). A figura 25 ilustra essas fases e suas respectivas
etapas de saída que conduziram esta pesquisa.
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Figura 25 – As fases do método Design Science Research e as etapas de saída do processo

Fonte: adaptado de Takeda et al. (1990); Vaishnavi e Kuechler (2019)

A primeira fase de conscientização do problema é aquela em que o pesquisador
identifica o problema que será objeto de estudo e define qual será o plano de ação
para o desenvolvimento do estudo (DRESCH, 2013). Assim, o pesquisador tem a
liberdade de consultar diversas bases de conhecimento e o resultado final desta fase
consiste é a proposta de um problema que precisa ser solucionado (VAISHNAVI;
KUECHLER, 2019). A fase de sugestão é uma etapa criativa em que o pesquisador
parte de uma teoria baseada em uma revisão bibliográfica, ou de elementos novos
para propor soluções que possam ser utilizadas para resolução do problema
(DRESCH, 2013). A saída dessa fase deve ser uma alternativa de projeto baseada
nas propostas identificadas na fase 1 (VAISHNAVI; KUECHLER, 2019).
A fase de desenvolvimento é a tentativa de implementação dos artefatos propostos
pelo pesquisador na etapa predecessora, com o objetivo de solucionar o problema
considerado objeto de estudo. O resultado desta fase é o artefato que será validado
na próxima etapa. (VAISHNAVI; KUECHLER, 2019). A etapa de validação consiste
em evidenciar o que funcionou com êxito parcial ou completo e verificar os ajustes
necessários no artefato (DRESCH et al., 2014). A última fase de conclusão unifica as
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principais aprendizagens em todas as fases do projeto e justifica a contribuição da
pesquisa para o problema em questão (MANSON, 2006; DRESCH et al., 2014).
A pesquisa deste trabalho foi desenvolvida com base nas cinco fases do DSR
descritas e encontram-se ilustradas na figura 26.
Figura 26 – Delineamento da pesquisa

Fonte: autora
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6.1.1 Conscientização do problema
A pesquisa começou com a fase de compreensão, cuja etapa inicial consistiu em uma
investigação preliminar sobre as principais características das ORVs. A base da
investigação fundamentou-se na observação do cotidiano da vida profissional da
pesquisadora em gestão de ORVs que, frequentemente, apresentavam desvios de
prazos e atrasos na entrega da obra. A partir daí, iniciou-se a segunda etapa da fase
de compreensão que buscou interpretar o problema real. Para Kerlinger (1980)
problema é uma questão que representa uma situação que necessita de discussão,
investigação, decisão ou solução. Deste modo, a questão que representa o problema
da pesquisa é: “quais são as causas que geram interrupção do fluxo de trabalho na
produção de ORVs e resultam em atrasos na entrega da obra? ”.
As dificuldades de gerenciamento, enfrentadas durante convívio direto com obras
dessa tipologia, e a compreensão do real problema despertaram o interesse em
procurar na literatura acadêmica discussões sobre métodos e procedimentos de
gestão de produção que proponham o aperfeiçoamento da gestão das ORVs, de
modo que evitem a incidência de casos de atraso na entrega da obra. Entretanto, em
um primeiro momento, percebeu-se que havia uma lacuna de conhecimento científico
que tratavam especificamente de ORVs e a partir daí a pesquisa passou a ser
desenvolvida.

6.1.2 Sugestão
Após identificada a lacuna da pesquisa, o próximo passo foi identificar as causas de
atrasos em ORVs do ponto de vista teórico e do prático. Para identificação desses
atrasos foi utilizada uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa tem a finalidade
de entender, descrever e explicar os fenômenos por meio de análise de experiências
individuais e grupais, exame de interações e comunicações, investigação de
documentos e semelhança de experiências e interações (FLICK, 2009). Assim, o
enfoque da pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois não havia intenção de
mensurar nenhum parâmetro, porém teve a intenção de compreender os reais motivos
os quais geram atrasos em ORVs.
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Toda pesquisa científica utiliza vários procedimentos técnicos para obtenção dos seus
resultados (MARCONI; LAKATOS, 2010). Os procedimentos técnicos delimitam a
investigação e podem ser divididos em dois grupos: documentação e observação. O
procedimento técnico por meio documentação é composto pela pesquisa bibliográfica
e a pesquisa documental, ambos utilizam dados existentes (GIL, 2010). A obtenção
de conhecimentos sobre o tema de interesse pode ocorrer por meio da aplicação de
vários procedimentos, por isso esta pesquisa pretende combinar a utilização dos
seguintes procedimentos técnicos: pesquisa bibliográfica e documental, observação
direta e entrevista.

6.1.2.1 Revisão da Literatura
A fase de sugestão da pesquisa iniciou por uma revisão bibliográfica que procurou
aprofundar-se na compreensão da gestão de produção e na identificação de causas
de atrasos em obras de curto prazo. Uma pesquisa bibliográfica não é uma mera
repetição do que já foi publicado ou dito sobre determinado assunto, ela proporciona
a análise de um tema sob nova abordagem, chegando a novas conclusões.
(MARCONI; LAKATOS, 2010). A revisão bibliográfica iniciou buscando em teses,
dissertações, livros, artigos e demais publicações subsídios teóricos que permitissem
a compreensão do funcionamento do setor de varejo e identificassem quais são as
suas principais necessidades para implantação de um ponto físico de venda. A partir
daí o enfoque da revisão bibliográfica foi pesquisar informações sobre características
específicas das ORVs, entretanto, há poucas evidências sobre o assunto e a pesquisa
de Su (2019) foi adotada como caracterização das ORVs.
Posteriormente, os principais motivos geradores de causas de atrasos em obras foram
identificados por meio de revisão da literatura. Entretanto, nas literaturas pesquisadas
não foi encontrado um estudo específico para atrasos em ORVs, apesar de existirem
uma grande quantidade de trabalhos que discorrem sobre as causas de atrasos. Por
isso, para compreensão do problema foram consideradas as causas de atrasos mais
recorrentes sem considerar a tipologia da obra. Dos estudos sobre atrasos de obras
foram considerados nove categorias de desvios de prazos apontados por Muianga et
al. (2015), sendo eles os mais representativos para o entendimento das causas de
atrasos.
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Sabe-se que os sistemas contratuais impactam diretamente na gestão de um
empreendimento e que as relações contratuais entre as partes têm grande influência
para a conquista de bons resultados em termos de prazo, por isso a revisão
bibliográfica discorreu sobre as principais formas de contratação que são aplicáveis
em ORVs e podem contribuir para redução de desvios de prazo. Assim, um modelo
simplificado proposto por Grilo e Melhado (2002) foi a base de estudo, considerando
apenas a divisão por arranjo funcional.
Sabe-se que empreendimentos que utilizam a abordagem Fast Track levam menos
tempo para serem concluídos do que os que utilizam abordagens tradicionais, por isso
é usualmente aplicado em empreendimentos cujo prazo é um fator de grande
importância (JERGEAS, 2004). Assim, foi realizada uma revisão na literatura baseada
na abordagem Fast Track com a finalidade de buscar informações que contribuíssem
para o aprimoramento da gestão de prazos nas ORVs. Obras como Jergeas (2004),
Deshpande (2009), Cho et al. (2010) e Gimenes (2012) foram a base para
caracterização dos princípios que constituem a abordagem Fast Track os quais podem
contribuir para mitigar atrasos de obras. Entretanto, há situações em que o
empreendedor não aplica a abordagem Fast Track nas fases iniciais do projeto, o que
prejudica a eficiência de sua utilização, ou não aplica o Fast Track por receio dos
riscos que esta abordagem possui, nestes casos a abordagem tradicional é adotada.
Assim, foi necessária uma revisão bibliográfica que permitisse um entendimento da
gestão de produção.
Para compreender a gestão de produção a revisão bibliográfica discorreu sobre a
evolução do STP até a Construção Enxuta e concentrou-se na busca de informações
e visões que fornecessem subsídios para o entendimento dos conceitos da
Construção Enxuta e que contribuíssem para o aperfeiçoamento da gestão de
produção de ORVs. Foram pesquisadas as obras de vários autores, entre estas
destacam-se as obras de: Ohno (1998) como o primeiro autor que teorizou o STP;
Womack e Jones (1996) que ampliaram o conceito da Produção Enxuta para as
demais áreas das empresas e introduziram a Mentalidade Enxuta e Koskela (1992)
que aplicou os conceitos Lean na construção civil introduzindo a Construção Enxuta.
As diferenças entre um modelo de gestão tradicional e um modelo baseado em
princípios Lean, bem como o estudo dos desperdícios foram pesquisados para
complementar as informações referentes a gestão de produção e suas falhas, que
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geram interrupção no fluxo de trabalho e podem ser causas de atraso na entrega da
obra.
O estudo da revisão bibliográfica contou também a com a apresentação dos conceitos
de planejamento e controle como um modo de introduzir a filosofia da Construção
Enxuta nas ORVs por meio das ferramentas SLP e LBMS. A obra de Ballard e Howell
(2003) foi a referência central para aplicação da SLP e a obra de Seppänen et al.
(2010) para estudar o LBMS. Os referenciais teóricos dessas obras contribuíram para
fundamentar a utilização do SLP e LBMS como ferramentas que possibilitam o
aperfeiçoamento do fluxo interrupto da gestão de produção das ORVs. Cabe ressaltar
que, a revisão bibliográfica foi continuada ao longo do estudo e no decorrer de todo o
desenvolvimento da pesquisa, sendo uma atividade referencial em todas as fases da
pesquisa.
Além da revisão bibliográfica a pesquisadora utilizou a análise documental como
procedimento técnico para validar informações. A análise documental valida
informações obtidas por outras fontes de evidencias (YIN, 2001). A análise
documental foi realizada por meio de documentos técnicos fornecidos pelas empresas
participantes dessa pesquisa. Estes documentos são cronogramas, planos de ação
de execução de obras e correspondências trocadas com os agentes envolvidos
justificando atrasos de entrega de serviços.
Outra forma utilizada para buscar evidências do problema foi a técnica de observação.
Esta técnica auxilia o pesquisador a reconhecer e conseguir provas a respeito de
objetivos, que os indivíduos não têm consciência, mas orientam seu comportamento
(MARCONI; LAKATOS, 2010). Nessa pesquisa a observação direta intensiva ocorreu
por meio do convívio pessoal da pesquisadora com ORVs.
A revisão bibliográfica juntamente com a análise documental e técnica de observação
direta formaram a base conceitual que permitiu a identificação das principais causas
de atrasos em ORVs. A identificação das causas vislumbrou a oportunidade de
aplicação conceitos da Construção Enxuta para gestão de ORVs que não utilizam a
abordagem Fast Track. A figura 27 mostra a relação entre os princípios de Construção
Enxuta, suas ferramentas e ORVs.
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Figura 27 - Relação entre os princípios de Construção Enxuta, suas ferramentas e
atividades de obras rápidas de varejo

Fonte: Elaborado pela autora

6.1.3 Desenvolvimento do Artefato
Um artefato pode ser classificado em: constructo, modelo, método e instanciação
(MARCH; SMITH, 1995). Nesta pesquisa o artefato a ser desenvolvido será um
considerado um modelo. Os modelos são representações da realidade que
demonstram as variáveis de um sistema e suas relações (DRESCH, 2013). Um
modelo pode ser considerado uma descrição, ou seja, uma representação de como
as coisas são (MARCH; SMITH, 1995).
O modelo elaborado nesta pesquisa consiste na concepção de oportunidades de
aplicação dos conceitos Lean e Fast Track de maneira integrada em ORVs, que
possuem baixo nível de planejamento e controle, a fim de possibilitar a redução de
desvios de prazos de atividades e/ou o atraso na entrega da obra. Pretende-se com
este modelo auxiliar as empresas construtoras de pequeno e médio porte a
melhorarem a gestão de produção das obras, introduzindo conceitos Lean e Fast
Track, de modo que reduzam as interrupções de fluxo de trabalho que geram desvios
de prazos nas atividades e/ou atraso na entrega das ORVs.
Para o desenvolvimento do modelo foi adotado o procedimento técnico de observação
direta pelo método de investigação de opiniões, denominado entrevista. A entrevista
é um método de observação direta muito importante para investigação social, sendo
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utilizada como instrumento de trabalho para vários campos da ciência. (MARCONI;
LAKATOS, 2010). É considerado um instrumento muitas vezes superior a outros para
obtenção de dados. (BEST, 1974; MARCONI; LAKATOS, 2010). Nessa pesquisa, o
método de investigação de opiniões por entrevista teve um enfoque qualitativo, por
isso, a pesquisadora optou por uma entrevista semiestruturada em que foi possível a
comparação das informações entre os participantes entrevistados.
O roteiro da entrevista foi composto por perguntas abertas, fechadas e de múltipla
escolha. As perguntas abertas permitiram ao entrevistado o aprofundamento de
tópicos, auxiliando a pesquisadora a ampliar sua compreensão sobre objeto de
estudo. As perguntas fechadas e de múltipla escolha foram incluídas no roteiro para
análise de uma abordagem quantitativa que possibilite uma comparação entre os
dados obtidos e validação de informações.
Simultaneamente a etapa de elaboração do roteiro de entrevista, iniciou-se a etapa
de seleção das empresas que consistiu em buscar no mercado empresas que
representassem o segmento de ORVs. Dessa maneira, foram selecionadas cinco
empresas para serem entrevistadas. Posteriormente, foi testado a aplicabilidade do
roteiro das entrevistas, as revisões com medidas de aprimoramento foram tomadas e
novas entrevistas foram realizadas.
Concluída as etapas anteriores, a pesquisadora analisou as informações coletadas e
comparou com os resultados da revisão bibliográfica, em seguida, identificou-se as
causas de interrupção do fluxo de trabalho que geram atrasos em ORVs. Essas
interrupções foram sintetizadas em quatro causas de atrasos juntamente com suas
respectivas origens das evidências. Posteriormente, identificou-se as ferramentas
Lean que podem mitigar as causas de atraso e os conceitos da abordagem Fast Track
que poderiam ser incorporados em ORVs, dando origem a um conjunto de
oportunidades de aplicação da CE e do Fast Track que possibilitam melhorar a gestão
das ORVs e, consequentemente, reduzir os desvios de prazos.

6.1.4 Validação
A validação é um fator determinante para suportar uma pesquisa, pois facilita a
aplicação da pesquisa no campo prático. (CHAKRABARTI, 2010). Assim, a DSR
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demonstra e justifica os procedimentos adotados com a finalidade de aumentar a
confiabilidade do artefato e de seus resultados quando em uso (DRESCH et al., 2014).
Dessa maneira, um roteiro com as oportunidades de aplicação dos princípios da
Construção Enxuta para ORVs foi apresentado a um grupo de especialistas da área
de construção civil para validação.
A escolha do método de avaliação deve estar alinhada com artefato e sua
aplicabilidade, e uma das formas de avaliação pode ser a utilização de Grupo Focal,
pois ele garante uma discussão mais profunda e colaborativa em relação aos artefatos
desenvolvidos pela pesquisa (DRESCH et al., 2014). Assim, um Grupo Focal (GF) foi
organizado com a finalidade de discutir e avaliar as possibilidades de aplicações dos
princípios Lean e conceitos da abordagem Fast Track em ORVs para reduzir os
atrasos de entrega da obra.
Os resultados obtidos e as sugestões propostas pelo GF foram analisados e
considerados para melhorar as oportunidades propostas, obtendo-se uma versão final
das oportunidades de aplicação dos conceitos Lean e Fast Track em ORVs.

6.2 Método de Investigação de opiniões
Esta seção apresenta o método de investigar opiniões por meio de entrevistas, que
foi a técnica de pesquisa de maior importância neste trabalho. Marconi e Lakatos
(2010) cita as principais vantagens da utilização de uma entrevista como método de
investigação de opiniões, entre elas se destacam:
a) Pode ser aplicada em todos os segmentos da população;
b) Permite que o entrevistador possa esclarecer ou repetir perguntas, com a
finalidade de garantir a total compreensão do que está sendo perguntado;
c) Possibilita ao entrevistador fazer a leitura não verbal do entrevistado
registrando reações e gestos;
d) Cria a oportunidade de obtenção de dados que não se encontram em
documentos, mas são relevantes para o estudo;
e) Possibilita a obtenção de informações mais precisas, podendo as discordâncias
serem esclarecidas imediatamente.
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Existem diversos tipos de entrevistas e podem ser classificadas em: estruturadas, não
estruturadas ou painel (MARCONI; LAKATOS, 2010). O tipo de entrevista
denominado painel consiste na repetição de perguntas para as mesmas pessoas de
tempo em tempo com o objetivo de verificar a evolução das respostas. (MARCONI;
LAKATOS, 2010). O quadro 11 sintetiza as principais características das entrevistas
estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas apontadas por Marconi e Lakatos
(2010); Manzini (2004) bem como Fraser e Godim (2004).
Em pesquisas científicas podem ser utilizadas as entrevistas grupais ou individuais.
As entrevistas grupais são indicadas para pesquisas de interesse público como
política, lazer e outros temas que não tenham carácter intimo ou não exijam muito
aprofundamento de cada pessoa. As entrevistas individuais são indicadas quando se
deseja conhecer em profundidade os significados e a visão da pessoa (FRASER;
GONDIM, 2004). Assim, nesta pesquisa adotou-se a utilização de entrevistas
semiestruturadas e individuais.
Quadro 11 – Características dos tipos de entrevistas
Tipos de
Entrevistas
Abordagem
Roteiro
Grau de liberdade
do entrevistador
em realizar
alterações no
roteiro

Utilização

Composição do
Questionário

Estruturada

Não estruturada

Quantitativa

Qualitativa

Pré definido pelo
entrevistador
Nenhum. Não há
possibilidade de
alteração do roteiro

Tópicos orientam o
entrevistador
Alto. Permite total
alteração do roteiro
no decorrer da
entrevista

Tratamento estatístico
dos dados e
planejamento de
condições
experimentais
Perguntas objetivas
com respostas
fechadas ou de
múltipla escolha

Estudar os
motivos,
sentimentos e
condutas das
pessoas
Perguntas abertas

Quantitativa
Qualitativa
É um requisito
fundamental.
Moderado. É possível
realizar perguntas
complementares ou
mudar a sequência
das perguntas
Estudar um fenômeno
em uma população
específica

Perguntas abertas,
fechadas e de
múltipla escolha

Guiar a entrevista
para cobrir todas as
questões do roteiro
Manifestar livremente
Responder
Expressar suas
Papel do
suas opiniões, porém
objetivamente as
opiniões e
entrevistado
é conduzido pelo
perguntas
sentimentos
entrevistador
Fonte: Adaptado de Fraser e Godim (2004); Manzini (2004); Marconi e Lakatos (2010)
Papel do
entrevistador

Conduzir o processo
e formular perguntas

Incentivar a fala do
entrevistado. Ser
experiente

Semiestruturada
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6.2.1 Roteiro da Entrevista
Lima (2016) afirma que a elaboração do roteiro da entrevista juntamente com o
conteúdo das perguntas é o que irá dar qualidade e consistência às informações
coletadas.O roteiro deve possuir perguntas redigidas de forma clara e precisa, pois, o
uso de uma lista de tópicos não garante que as perguntas feitas no momento da
entrevista sejam semelhantes para todos os entrevistados (MANZANI, 2004). Assim,
o roteiro da entrevista foi redigido por perguntas que utilizaram uma linguagem
adequada para compreensão da população da entrevista, evitando o uso de termos
técnicos desconhecidos dos entrevistados.
A entrevista da pesquisa foi elaborada utilizando perguntas, fechadas, abertas e de
múltipla escolha, as quais estão disponíveis no Apêndice A deste trabalho. As
perguntas de uma entrevista podem ser classificadas quanto a forma em três
categorias: abertas, fechadas e de múltipla escolha (MARCONI; LAKATOS, 2010). As
perguntas abertas são aquelas que o entrevistador pode responder livremente,
entretanto seu processo de análise, tabulação e tratamento estatístico é difícil e
complexo, portanto são usadas para investigações mais profundas. As perguntas
fechadas são aquelas que tem alternativas fixas e que o entrevistador escolhe entre
duas ou três opções existentes. Quando houver apenas duas opções é denominada
questão dicotômica e se houver três opções é nomeada tricotômica. As perguntas de
múltipla escolha são perguntas fechadas, mas possuem uma relação de possíveis
respostas para o mesmo assunto. Podem ser do tipo com mostruário ou do tipo
avaliação. As perguntas com mostruário apresentam diversas respostas juntas para
que o entrevistado escolha uma delas. As perguntas tipo avaliação apresentam uma
escala de vários graus de intensidade para o mesmo item, com a finalidade que o
entrevistado faça uma escolha quantitativa (MARCONI; LAKATOS, 2010).
Após a construção da redação das perguntas do roteiro é necessária uma análise da
sequência mais coerente e lógica para que as perguntas sejam feitas ao entrevistado
(MANZANI; 2004). Elas devem obedecer uma ordem de dificuldades de respostas, ou
seja, iniciar com as mais fáceis e depois as mais difíceis. Deve-se iniciar com
perguntais gerais e gradualmente inserir as questões técnicas e no final colocar a
questão principal (MARCONI; LAKATOS, 2010). Deve-se também sequenciar as
perguntas por blocos temáticos que objetivam o mesmo assunto (MANZANI, 2004).
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Na pesquisa o roteiro foi dividido em 12 (doze) tópicos temáticos constituídos por
perguntas fechadas, abertas e de múltipla escolha, totalizando 47 (quarenta e sete)
perguntas.
O Quadro 12 apresenta a composição do roteiro com relação aos tópicos e tipos de
perguntas. Os tópicos de 1 a 4 são perguntas gerais de fáceis resposta que além de
validar aderência do entrevistado o estudo da pesquisa, tiveram a finalidade de deixar
o entrevistado mais confortável, para posteriormente o entrevistador introduzir as
perguntas que permitiram investigar as causas de atrasos de ORVs.
Quadro 12 - Relação dos tópicos e tipos de perguntas do roteiro da entrevista
Caracterização dos tópicos
1.
2.
3.
4.

Empresa
Entrevistado
Tipologia das obras
Cliente

5. Causas de atraso em obras
6. Planejamento da obra

7. Logística de Abastecimento
8. Mão de obra
9. Cultura do making-do
10. Fluxo de Informações
11. Melhoria Contínua
12. Barreiras para implantação princípios Lean
Total de Perguntas
Fonte: elaborado pela autora

Quantidade
Perguntas
4
3
3
2
1
1
3
1
3
1
1
1
4
1
4
4
4
4
2

Tipo de pergunta
Aberta
Aberta
Múltipla escolha
Aberta
Fechada
Múltipla escolha
Aberta
Múltipla escolha
Aberta
Fechada
Múltipla escolha
Aberta
Múltipla escolha
Fechada
Múltipla escolha
Múltipla escolha
Aberta
Aberta
Aberta
47

Para as perguntas de múltipla escolha dos tópicos 5 e 9 utilizou-se a escala Likert,
sendo que as respostas variam em uma escala entre 0 (zero) e 3 (três), conforme
Quadro 13 e Quadro 14. Esta escala em número par impede que o respondente
escolha uma opção intermediária. Para cada um desses números na escala existe
uma classificação.
Os tópicos de 5 a 11 têm a finalidade de investigar as causas de atrasos na entrega
das ORVs. Para elaboração das perguntas o primeiro passo foi identificar as causas
dos atrasos em obras mapeando as partes integrantes dos processos. Essa
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identificação foi realizada por meio da revisão bibliográfica apontada na seção 2.4
desse trabalho e vivencia profissional da pesquisadora.
Quadro 13 - Escala de classificação das opções quanto ao grau de importância.
Nível
Classificação quanto ao grau de importância
0
O item não tem importância
1
O item tem pouca importância
2
O item é importante
3
O item tem muita importância
Fonte: Elaborado pela autora
Quadro 14 - Escala de classificação das opções quanto a frequência de ocorrências
Nível
Classificação quanto a frequência de ocorrências
0
Nunca ocorre
1
Raramente ocorre
2
Às vezes ocorre
3
Sempre ocorre
Fonte: elaborado pela autora

Na primeira etapa de identificação, a análise dos estudos de Muianga et al. (2015) que
dividiu os desvios de prazos em nove categorias e 68 fatores de geram atrasos,
apresentado no Quadro 5 da seção 2.4.1, foi associada aos agentes responsáveis
apontados por Ahmed et al. (2002) como agentes internos (empreendedor,
construtora e consultor) e externos. Esta associação entre fator de atraso e agente
responsável permitiu a pesquisadora identificar quais categorias de causas de atrasos
deveriam ser exploradas nas entrevistas com as empresas construtoras, consideradas
principais integrantes do objeto de estudo.
Assim, o quadro 15 apresenta a associação realizada entre categorias e fatores de
atrasos com os agentes responsáveis. Para este estudo considera-se como:
empreendedor aquele que contrata os serviços, podendo ser tanto o cliente final como
um representante; consultor a empresa projetista que será responsável pelos projetos
finais entregues a construtora; construtora as empresas responsáveis pela produção
da obra e agentes externos são os fornecedores, os agentes governamentais e os
fatores climáticos, sociais e econômicos.
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Quadro 15 – Relação entre categorias e fatores de atrasos com agentes responsáveis
Categorias

Relações
Governamentais
(4 fatores)

Gerenciamento
(19 fatores)

Alterações de
escopo
(4 fatores)

Fatores de atrasos
 Alterações de regras governamentais
 Aprovação dos requisitos impostos pelo
governo para o empreendimento
 Insegurança política
 Pressão do governo local para obtenção
de permissões legais para construção
 Falta de subempreiteiros e firmas
especializadas para realização de
serviços específicos
 Gerenciamento insuficiente do contrato
 Gerenciamento precário do
empreendimento
 Número insuficiente de encarregados
para supervisão e lentidão dos serviços
 Pouca comunicação entre coordenação
e equipes envolvidas
 Prazo insuficiente para análise correta
dos recursos
 Processo lento das equipes envolvidas
na tomada de decisão
 Atraso na entrega do material de obra e
problemas de planejamento da entrega
 Material inadequado, pouca oferta de
material ou atraso na aquisição de
material importado
 Falta de conhecimento em relação a
disponibilidade de materiais e
equipamentos pelos consultores
 Alteração do cronograma pelo cliente
 Atraso na aquisição de terrenos e
propriedades
 Atrasos no procedimento da execução
de empreendimentos
 Falta de comprometimento com o
escopo geral do empreendimento
 Falta de método de supervisão
 Planejamento e cronograma
inadequados
 Interrupção no fluxo de construção por
problemas de qualidade
 Poucas frentes de serviços
 Planejamento precário da logística para
alocação de recursos
 Alterações de escopo e falta de clareza
 Mudanças frequentes
 Retrabalhos
 Trabalhos adicionais, aumento do
escopo do empreendimento

Agentes Responsáveis
(ordem decrescente)
 Agente externo

 Construtora
 Empreendedor
 Consultor

 Empreendedor
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Categorias

Aspectos
ambientais e
econômicos
(11 fatores)

Financiamento
(3 fatores)

Contratos
(8 fatores)

Projeto e
documentação
(6 fatores)

Organização
(3 fatores)

Fatores de atrasos
 Acidentes durante a execução
 Atrasos na entrega de insumos devido
às condições de transporte do país
 Cartéis de fornecimento de material
 Condições climáticas desfavoráveis
 Investigações de solo inadequadas
 Desastres naturais
 Efeitos sociais, culturais, históricos e
ambientais
 Fronteiras fechadas
 Greves no país
 Problemas econômicos e ambientais
 Questões tecnológicas e sociais,
socioeconômicas e ambientais
 Atrasos no pagamento à construtora
 Problemas financeiros
 Forma de pagamento apenas após o
escopo completo do trabalho
 Burocracia excessiva por parte do
proprietário
 Competição acirrada na licitação
 Conflitos entre os participantes pelos
documentos do contrato
 Duração irreal do contrato imposto pelo
cliente
 Imposição de técnicas construtivas pela
construtora
 Modificações do contrato
 Subestimação do prazo para execução
da obra pela construtora
 Tempo insuficiente para preparação dos
documentos legais do empreendimento
 Alteração do projeto
 Atraso na aprovação do projeto
 Conflito entre o arquiteto e demais
representantes das diferentes disciplinas
do projeto
 Falhas no projeto
 Soluções inadequadas do projeto
 Tentativas de modificações do projeto
para o alcance do padrão desejado
durante a fase de construção
 Falta de um plano para coordenação de
tarefas entre diferentes empreiteiros
durante a execução da obra
 Conflito entre os participantes do
empreendimento
 Falta de experiência, liderança
inadequada

Agentes Responsáveis
(ordem decrescente)
 Agente Externo
 Construtora

 Empreendedor

 Empreendedor

 Consultor
 Construtora

 Empreendedor
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Categorias

Fatores de atrasos

 Abstinência da mão de obra
 Falhas de atenção referente as técnicas
de segurança e saúde do trabalho
 Baixa produtividade da mão de obra
 Indisponibilidade de mão de obra em
certas regiões
 Equipamentos e ferramentas não
Atividades e
disponíveis ou danificados
equipamentos
 Erros e problemas de qualidade durante
(10 fatores)
a execução
 Falta de mão de obra em geral
 Falta de habilidade e experiência da
construtora e da mão de obra
 Greves no canteiro de obra
 Método inadequado de construção, uso
não efetivo de informação tecnológica
Fonte: elaborado pela autora

Agentes Responsáveis
(ordem decrescente)
 Construtora

Após esta associação, foram escolhidas para análise as categorias que tinham como
um dos agentes responsáveis a construtora, portanto, foram selecionadas as
categorias: gerenciamento, projeto e documentação, aspectos documentais e
econômicos, e atividades e equipamentos. Com base nessas categorias foram
escolhidos fatores de atrasos que melhor representassem cada uma delas, conforme
descreve o quadro 16. Estes fatores foram os temas introduzidos aos entrevistados
para averiguação do grau de importância de atraso nas ORVS.
Quadro 16 – Relação de categorias e fatores de atraso selecionados para composição da
entrevista
Categoria
Fator de atraso
Gerenciamento
 Falhas de Planejamento
 Cultura do Making-do
Projeto e documentação
 Incompatibilidade entre o projeto e a execução
da obra
Aspectos documentais e econômicos  Logística de abastecimento (transporte e
movimentação)
Atividades e equipamentos
 Mão de obra desqualificada
 Falta de espaço para estoque de materiais
Fonte: autora

Posteriormente, estudou-se quais desperdícios são gerados por estas causas de
atrasos selecionadas, esta análise teve como base os sete desperdícios
categorizados por Ohno (1998) e no Making-do apresentado por Koskela (2004),
apontados na seção 4.6 deste trabalho. Por fim, os princípios da Construção Enxuta,
abordados na seção 4.4, foram sistematizados para que sua aplicação contribua com
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redução dos desperdícios ocasionados pelos fatores de atrasos selecionados. O
Quadro 17 demonstra a sistematização das perguntas da entrevista, cujo fundamento
foi a associação dos fatores de atrasos com seus respectivos desperdícios e princípios
da Construção Enxuta que ao serem aplicados poderão mitigar os desvios de prazos.
Quadro 17 - Sistematização das perguntas da entrevista

Fonte: elaborado pela autora

Em uma entrevista, o entrevistador sempre estará perguntando sobre algum conceito
e a forma de perguntar pode influenciar a elaboração mental de quem responde,
assim, ao utilizar uma forma de perguntar que oculte o interesse do pesquisador nas
reflexões conceituais do entrevistado, a tendência é que ele fique mais à vontade para
responder as questões (MANZANI, 2004).
Dessa maneira, o tópico 5 investiga o grau de importância das causas mais frequentes
de atrasos em obras por intermédio de três perguntas abertas e uma de múltipla
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escolha permitindo ao entrevistado classificar as causas conforme o grau de
importância. A figura 28 apresenta estas perguntas.
Figura 28 – Perguntas que caracterizam as causas de atrasos em ORVs.

Fonte: Elaborado pela autora

Os tópicos 6, 7 e 8 consistem em perguntas que visam aprofundar a compreensão de
como ocorre o planejamento da obra e a logística de abastecimento e como é
caracterizada a mão de obra nas ORVs. Sendo que as respostas obtidas nestes
tópicos serão analisadas com o objetivo de fundamentar as causas de desvios de
prazos. A figura 29 apresenta as perguntas desses tópicos.
No tópico 9 o objetivo é caracterizar a prática do desperdício gerado pela cultura do
making-do, por isso o roteiro desse tópico possui perguntas de múltipla escolha sobre
a frequência com que atuam desta forma e quais seriam as principais causas que as
levam a praticar o making-do, conforme demonstra a figura 30.
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Figura 29 – Perguntas dos tópicos 6, 7 e 8

Fonte: autora
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Figura 30 – Perguntas que caracterizam a cultura do making-do

Fonte: Elaborado pela autora

Os tópicos 10 e 11 têm o objetivo de investigar como ocorre o fluxo de informações e
a existência do processo de melhoria contínua e como é praticado nas ORVs. Dessa
maneira, a análise do fluxo das informações nas empresas foi baseada em quatro
perguntas abertas com objetivo de averiguar como as informações são divulgadas
entre os colaboradores, agentes envolvidos e cliente. E com o intuito de entender
como ocorre o processo de melhoria contínua nas empresas estudadas foram
elaboradas perguntas abertas para que o entrevistado pudesse explanar livremente.
Essas perguntas são apresentadas na figura 31.
Figura 31 – Perguntas que caracterizam o fluxo de informações e o processo de melhoria
contínua

Fonte: Elaborada pela autora
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Como o roteiro da entrevista foi elaborado para investigar opiniões da alta direção das
empresas, pois a autora acredita que para a implantação de conceitos Lean é
necessário que alta direção entenda a necessidade de mudança e perceba as
vantagens que a filosofia da Construção Enxuta pode trazer ao seu negócio, o tópico
12 que trata das barreiras de implantação da Construção Enxuta foi o último a ser
abordado. Assim foram elaboradas duas perguntas, conforme demonstra a figura 32.
A primeira era para verificar o grau de conhecimento da filosofia Lean e a segunda
para identificar quais seriam as dificuldades de implantação.
Figura 32 – Perguntas que caracterizam as barreiras para implantação dos princípios Lean

Fonte: Elaborada pela autora
Para responder a segunda pergunta da figura 32 sobre as dificuldades de implantação
será apresentado seis categorias de barreiras aos entrevistados. Essas categorias
são: i) recursos humanos, ii) estrutura organizacional, iii) logística de suprimentos; iv)
procedimentos internos; v) cadeia de valor para o cliente e vi) fatores externos. (CANO
et al., 2015). Os entrevistados devem receber o quadro 18 para a compreensão de
cada categoria e identificar qual fator seria a principal barreira de implantação.
Quadro 18 - Classificação das barreiras de implantação da Construção Enxuta em obras civis,
conforme Cano et al. (2015)
Classificação
Recursos
humanos
Estrutura
organizacional

Logística de
suprimentos

Procedimentos
internos

Descrição
Toda a equipe envolvida no
planejamento e execução da
obra
Aspectos relacionados a
estrutura organizacional da
empresa
Envolve todos os recursos
necessários para execução dos
serviços

Todo o processo, procedimento
e etapas da obra

















Fatores relacionados a:
Treinamento e capacitação
Problemas culturais
Envolvimento da alta direção
Tipo de mão de obra
Filosofia da empresa
Recursos necessários
Estrutura da empresa
Planejamento
Recursos
Aspectos técnicos e normativos
Procedimentos técnicos e
sistemas construtivos
Gestão organizacional
Planejamento
Controle interno
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Classificação

Descrição

Valor para o
cliente

Todas as atividades necessárias
para satisfazer o cliente

Aspectos externos que podem
impactar o desenvolvimento da
obra
Fonte: Elaborada pela autora
Fatores
externos








Fatores relacionados a:
Prazo
Custo
Qualidade
Natureza da construção
Órgãos Governamentais
Outros agentes externos

6.3 Aplicabilidade do roteiro da entrevista
Inicialmente foi aplicado o questionário em uma empresa classificada como empresa
de pequeno porte, denominada empresa A. Por meio da aplicação deste questionário
foi possível verificar a existência de problemas na estrutura do roteiro.
As perguntas de múltipla escolha possuíam cinco níveis diferentes de classificação,
ou seja, uma classificação com número ímpar de níveis variando de 0(zero) a 4
(quatro), o que pode instigar o entrevistado a marcar o nível 2 que aponta uma
qualificação média na escala. Portanto, na versão final do questionário foi retirado um
nível na escala, passando o questionário para 4 (quatro) níveis variando de 0 (zero) a
3 (três), conforme foi demonstrado nos quadros 13 e 14 da seção 6.2.1.
O primeiro roteiro totalizava 50 (cinquenta) perguntas, entretanto, para a versão final
foi realizada uma reavaliação de todas as perguntas com o objetivo de eliminar
perguntas que pudessem gerar redundância de respostas. Portanto, o roteiro final
totalizou 47 perguntas.
Outra melhoria no roteiro foi substituição de perguntas fechadas, por perguntas do
tipo abertas nos tópicos de caracterização de: planejamento, logística de
abastecimento, mão de obra e melhoria contínua. Estas alterações permitiram uma
maior interação entre o entrevistado e entrevistador e a exploração do tema com maior
liberdade. Assim, a versão final do roteiro com relação a tipologia das perguntas é
apresentada no quadro 12 da seção 6.2.1.

6.4 Seleção das Empresas
Em entrevistas de abordagem qualitativa é fundamental que a seleção dos
entrevistados seja realizada de uma maneira que aumente a compreensão do tema e
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explore as diversas representações sobre o objeto de estudo. Desta maneira a
quantidade de entrevistas não é o critério de maior importância, mas o que deve ser
considerado é a compreensão dos pontos de vista diferentes sobre determinado
contexto. (FRASER; GONDIM, 2004). Portanto, ao estabelecer o número de
entrevistas deve ser considerado a possibilidade de esgotamento do tema (FRASER;
GONDIM, 2004). Percebe-se um esgotamento das respostas quando elas tendem a
se repetir de tal modo que as realizações de novas entrevistas não oferecem
informações adicionais ao objeto de estudo, a partir daí, é possível identificar
representações comum sobre determinado assunto (GASKELL, 2002).
Para o desenvolvimento deste estudo foram selecionadas 5 (cinco) empresas, sendo
três de pequeno porte e duas de médio porte. Todas as empresas afirmaram que não
aplicam práticas da Construção Enxuta na gestão do seu negócio e que utilizam a
abordagem Fast Track somente quando é solicitado pelo empreendedor.
O critério de seleção das empresas foi baseado na análise dos seus portfólios, visando
verificar se possuíam vivência em ORVs. Esta informação também foi averiguada
durante a entrevista nas perguntas dos tópicos que caracterizavam: a empresa, a
tipologia da obra e o cliente.
Com o intuito de preservar a identidade das empresas elas serão denominadas por
empresa A B, C D e E.

6.4.1 Empresa A
A empresa estudada é uma construtora, classificada como uma empresa de pequeno
porte, com sede na cidade de São Paulo, atua a 30 anos no mercado nacional, com
enfoque principal na execução de obras rápidas do setor de varejo. Em seu portfólio,
a empresa já realizou 1000 obras dentro do perfil em estudo, grande parte destas
obras foram para instituições financeiras como: agências bancárias, casas de câmbio
e lojas de empréstimos pessoais. A empresa A realizou obras em todas as regiões do
Brasil.
A empresa A afirmou que a maioria de suas obras são reformas ou adequações de
ambientes já construídos para clientes do segmento de varejo, com área média de
construção entre 90 m2 a 250 m2. As obras têm prazo médio de duração entre 30 a 90
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dias. A empresa somente trabalha com contratos cuja modalidade é DBB, pois não
possui uma equipe especializada para elaboração de projetos.
No período da entrevista a empresa possuía duas obras em execução, sendo uma
delas a ampliação de um mercado e a outra a implantação de uma casa de câmbio.
Estas duas obras têm duração de 90 e 60 dias respectivamente.
A diretoria da empresa “A” afirma não aplicar a filosofia da Construção Enxuta em
suas obras. E a análise do questionário confirma o fato, pois observa-se que a
empresa “A” desenvolve suas atividades dentro do modelo tradicional de gestão.
O entrevistado tem formação acadêmica em engenharia civil e 45 anos de vivência
profissional na área. Ele é o sócio proprietário da empresa e, atualmente, é o
engenheiro responsável por algumas obras da empresa.

6.4.2 Empresa B
A empresa B é uma empresa projetista e construtora, classificada como uma empresa
de pequeno porte, com sede na cidade de São Paulo, atua a 10 anos no mercado
nacional, com enfoque principal na execução de obras rápidas do setor de varejo. Em
seu portfólio, a empresa já realizou 100 obras dentro do perfil em estudo. A maior
parte dos clientes da empresa B são redes de lojas de produtos especializados que
possuem pontos físicos de venda tanto em ruas como dentro de shopping centers e
supermercados. A empresa B atua basicamente dentro do Estado de São Paulo.
Por ser também projetista a empresa B tem como principal característica elaborar os
projetos e executa-los, oferecendo aos seus clientes um pacote fechado entre projeto
e execução por meio da forma de contratação DB.
A empresa B afirmou que a maioria de suas obras são reformas ou adequações de
ambientes já construído para clientes do segmento de varejo, com área média de
construção entre 90 m2 a 250 m2. As obras têm prazo médio de duração entre 30 a 90
dias.
No período da entrevista a empresa B iniciaria a adequação de um espaço dentro de
um supermercado e a reforma de três pontos comerciais para uma loja de produtos
especializados. Estas obras têm prazo de 90 dias.
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A diretoria da empresa “B” afirma não aplicar a filosofia da Construção Enxuta em
suas obras, o que se confirmou durante o desenvolvimento da entrevista e na análise
documental.
O entrevistado tem formação acadêmica em arquitetura e urbanismo, 30 anos de
vivência profissional na área de gestão de obras, é o proprietário da empresa B. Ele
participa ativamente da gestão de produção das obras, sendo responsável por todo o
planejamento.

6.4.3 Empresa C
A empresa C é uma construtora e possui um segmento de elaboração de projetos,
classificada como uma empresa de médio porte, com sede na cidade de São Paulo,
atua a 16 anos no mercado nacional, com enfoque principal na execução de obras
rápidas do setor de varejo. Em seu portfólio, a empresa já realizou 2500 obras dentro
do perfil em estudo. Geralmente, os clientes da empresa C são instituições financeiras
e redes de fast-food.
A empresa C afirmou que a maioria de suas obras são reformas ou adequações de
ambientes já construído para clientes do segmento de varejo. As obras têm prazo
médio de duração entre 30 a 90 dias. Com relação a área média de construção a
empresa C afirma a maior parte das construções possuem entre 250 m2 e 600 m2,
conforme quadro 19.
Quadro 19 - Relação da quantidade de obras e a área média construída
Área média construída
Entre 90 m2 a 250 m2
Entre 250 m2 a 600 m2
Maior que 600 m2
Fonte: Elaborado pela autora

Quantidade em porcentagem
10%
60%
30%

No período em que a entrevista foi realizada a empresa C possuía dez obras em
andamento, sendo duas agências bancárias, uma obra de fast food, duas lojas de
vestiário, uma instituição de ensino e quatro readequações de espaço de
autoatendimento em agências bancárias. Todas as obras com duração média entre
90 a 180 dias e com contratos entre o cliente e construtora na forma contratual DBB.
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A empresa C possui um segmento de elaboração de projetos para atender a demanda
de seus clientes, pois 20% dos clientes exigem que ela desenvolva os projetos
executivos, por meio das formas contratuais DB ou Turn Key.
A diretoria da empresa “C” afirma não aplicar a filosofia da Construção Enxuta em
suas obras, o que foi confirmado durante a entrevista. Entretanto, a empresa C possui
certificação em programa de qualidade ISO e já realizou obras com aplicação de
alguns conceitos Lean por solicitação de um cliente que pratica esta filosofia e deseja
que seus parceiros comecem a praticá-la. Assim a empresa C encontra-se em uma
fase de transição da gestão de abordagem tradicional para a gestão com princípios
Lean.
O entrevistado da empresa C tem formação acadêmica em engenharia civil, possui
33 anos de vivência profissional na área, atualmente é o sócio-diretor e presidente da
empresa, é responsável pela gestão de produção das obras e da comissão de
melhoria contínua da empresa.

6.4.4 Empresa D
A empresa D é uma empresa projetista e construtora, classificada como uma empresa
de médio porte, com sede na cidade de Brasília, atua a 18 anos no mercado nacional,
com enfoque principal na execução de obras rápidas do setor de varejo. Em seu
portfólio, a empresa já realizou 300 obras dentro do perfil em estudo. A maior parte
dos clientes da empresa D são instituições financeiras públicas e privadas, redes de
fast food e postos de gasolina. A empresa D atua fortemente na região do Distrito
Federal e no estado de Goiás, entretanto há dois anos instalou uma filial na cidade de
São Paulo para atender seus clientes, que estão expandindo seus pontos de venda
para esta região.
A empresa D afirmou que trabalha com obras ORVs classificadas internamente como:
pontos novos ou adequações de ambientes existentes. As obras têm prazo médio de
duração de 90 a 200 dias, pois algumas dependem de licenças governamentais como
no caso de postos de gasolina. A área média de construção varia entre 250 m2 e 600
m2.
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Os contratos da empresa D são em grande parte do tipo DBB, entretanto, alguns
clientes novos trabalham com a abordagem Fast Track, e para atendê-los a empresa
firma contratos de parceria com empresas projetistas. Nesta situação a forma
contratual mais utilizada entre cliente e empresa D é o DB.
No período da entrevista a empresa D possuía cinco ORVs na cidade de São Paulo
sendo quatro reformas em agências bancárias de uma instituição financeira pública e
uma implantação de um posto de gasolina. Todas estas obras utilizavam uma gestão
tradicional com contratos tipo DBB.
A diretoria da empresa D afirma não aplicar a filosofia da Construção Enxuta em suas
obras, o que se confirmou durante o desenvolvimento da entrevista e na análise
documental.
A entrevistada da empresa D tem formação acadêmica em engenharia civil, possui 28
anos de vivência profissional na área, atualmente é sócia-diretora da filial de São
Paulo e é responsável pela gestão de produção das obras nesta região.

6.4.5 Empresa E
A empresa E está a 33 anos no mercado nacional e é um grupo constituído por cinco
empresas que focam na construção civil, mercado imobiliário, edifícios e gestão de
energia. Portanto, para esta entrevista foi selecionada a empresa do grupo que atua
com ORVs tanto na fase de construção como no gerenciamento dessas obras. Em
seu portfólio, a empresa já realizou mais de 600 obras dentro do perfil em estudo.
Geralmente, os clientes da empresa E são restaurantes, shopping centers, hotéis,
supermercados e redes de fast food. As obras têm prazo médio de duração entre 90
a 180 dias, sendo que 70% dessas obras possuem área média de intervenção maior
que 600 m2 e grande parte são construções novas.
Os contratos entre empreendedor e empresa D em sua grande maioria são firmados
na forma contratual DBB ou DB, em alguns casos específicos na forma Turn Key. A
empresa afirmou que não pratica os princípios Lean e não faz uso da abordagem Fast
Track em suas obras, pois seus clientes não desejam.
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No período da entrevista a empresa E possuía catorze ORVs no estado de São Paulo
sendo: três reformas em supermercados, seis adequações em espaços dentro de
shoppings center, quatro reformas em restaurantes e um posto de gasolina. Todas
estas obras utilizavam uma gestão tradicional com contratos tipo DBB.
O entrevistado da empresa E tem formação acadêmica em engenharia civil e pósgraduação em gestão empresarial, possui 23 anos de vivência profissional na área,
atualmente é o sócio-diretor de uma das empresas do grupo.

6.5 Versão inicial das oportunidades de aplicação dos princípios Lean e conceitos do
Fast Track em ORVs.
A versão inicial das oportunidades de aplicação foi elaborada a partir dos seguintes
pontos:
i.

Identificação de um problema de relevância prática que ocorre usualmente em
ORVs, sendo considerado um entrave no setor varejista:

os atrasos nas

entregas das obras;
ii.

Evidências levantadas, por meio de observações diretas no cotidiando das
obras, de desvios de prazos que geram atrasos na entrega das ORVs;

iii.

Revisão bibliográfica sobre as características das ORVs e suas principais
formas contratuais;

iv.

Revisão bibliográfica sobre a filosofia Lean que incentiva o fluxo ininterrupto da
produção por intermédio da eliminação de desperdícios;

v.

Revisão bibliográfica sobre modelo de gestão Fast Track, adotado em obras
cujo prazo de execução é um fator relevante;

vi.

Identificação, por meio da revisão bibliográfica, das principais causas de
desvios de prazos das obras, com o objetivo de orientar as perguntas do roteiro
de entrevista;

vii.

Realização de entrevistas com empresas atuantes em ORVs;

viii.

Identificação das causas de atrasos em ORVs e da frequência com que
ocorrem, partindo do ponto de vista das empresas entrevistadas;

A partir destes aspectos, a autora identificou e analisou as principais causas de
atrasos em ORVs. Com a análise da origem das causas de atrasos pode-se
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reconhecer os desperdícios gerados e cruzá-los com princípios Lean que podem
mitigálos. Assim, a autora propôs a integração de princípios da CE e da abordagem
Fast Track a fim de diminiuir os problemas de desvios de prazos que geram atrasos
na entrega das ORVs e elaborou treze oportunidades de aplicação destes conceitos.
Após definida a versão inicial das oportunidades de aplicação, o artefato foi
apresentado ao grupo focal para avaliação.

6.6 Validação por Grupo Focal
Seguindo o delineamento da pesquisa, esta etapa consistiu na avaliação das
propostas de oportunidades de aplicação dos princípios da CE em ORVs. No ano em
que esta pesquisa foi desenvolvida (2020) o mundo passava por uma pandemia
mundial causada pelo vírus COVID-19, e como medida preventiva de conteção do
contágio da doença as reuniões presenciais deveriam ser evitadas. Assim, para esta
validação a estratégia utilizada foi a formação de um grupo focal (GF) on line com
objetivo de discutir essas oportunidades de aplicação propostas.

Os GFs são

considerados um gênero de entrevista coletiva nos quais seus participantes interagem
e expõem suas ideias e conceitos com a mediação e condução de um moderador
(HERNÁNDEZ-SAMPIERI et al., 2018). O objetivo principal dos GFs é alcançar uma
visão aprofundada ouvindo um grupo de pessoas do mercado-alvo apropriado opinar
sobre os problemas propostos pelo pesquisador (MALHOTRA, 2001).
Os GFs presenciais ou face a face são reuniões de pessoas em uma dada sessão,
que utiliza técnicas de intervenção em grupo para facilitar a interação e promover troca
de ideias a respeito de um determinado assunto (WHITING, 2001). Entretanto, com o
uso de novas tecnologias de comunicação e informação os GFs começaram a utilizar
o ambiente virtual. O GF on line assemelha-se ao grupo focal presencial e sua
principal característica é a de ser realizado em ambiente virtual dispensando a
presença física dos participantes para que haja interação (ABREU et al., 2009). Essa
nova modalidade de GF tem sido estudada por diversos autores como Sweet;
Walkowski (2000), Walston; Lissitz (2000), Maclaran; Catterall (2002) e Strickland et
al. (2003); os quais apontam as seguintes vantagens em relação ao modelo presencial
conforme descreve o quadro 20. Além dessas vantagens, o anonimato que o GF on
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line proporciona desestimulam as atividades preconceituosas que podem influenciar
nas opiniões emitidas pelo grupo (ABREU et al., 2009).
Quadro 20 – Vantagens da utilização do grupo focal on line
Vantagens do Grupo Focal on line em comparação com o Grupo Focal presencial
 Pesquisador e participantes não precisam se deslocar ao local da pesquisa
 Custo reduzido com deslocamentos, aluguel de espaço e outros
 Possibilidade de coletar dados em curto espaço de tempo;
 Permite ao pesquisador aumentar o número de participantes até atingir a saturação
de respostas
 Possibilidade da participação de pessoas de áreas geográficas distintas
 Diminui o constrangimento dos participantes quando os temas abordados são
polêmicos e envolvem aspectos raciais, orientações sexuais e outros;
Fonte: elaborado pela autora

6.6.1 Estruturação do Grupo Focal
A metodologia de GFs on line é desenvolvida pelas seguintes fases: definição do
escopo, seleção dos participantes, elaboração do roteiro para dinâmica do grupo;
realização da dinâmica estruturada; tabulação e análise das informações coletadas
(WALSTON; LISSITZ, 2000; ABREU et al., 2009).

6.6.1.1 Definição do Escopo
O objetivo principal do GF é apresentar as quatro oportunidades de aplicação dos
princípios da CE em ORVs identificadas pela pesquisadora, entretanto essas
oportunidades de aplicação envolvem conceitos de gestão distintos e profundos, por
isso a pesquisadora decidiu debater cada oportunidade de aplicação em um encontro
distinto. Assim, foram realizados cinco encontros, nos quais cada um foi abordado um
tema.
O GF on line pode ocorrer de forma assíncrona ou síncrona. As modalidades
assíncronas são consideradas as comunicações por meio da internet que ocorrem por
emails e documentos produzidos a partir de perguntas motivadoras, e as modalidades
síncronas são aquelas comunicações que utilizam chats e videoconferências
(ABREU, 2006). Na modalidade assíncrona é dado um período de tempo médio para
que os participantes discutirem on line o problema, enquanto que na modalidade
síncrona a mensagem emitida por uma pessoa é imediatamente recebida e
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respondida por outras pessoas do grupo focal em um ambiente on line preparado para
esta finalidade. (STRICKLAND et al., 2003; ABREU, 2006). Para esta pesquisa, os
encontros ocorreram on line de maneira síncrona e assíncrona, o quadro 21
demonstra a estruturação dos encontros e seus respectivos temas abordados.
Quadro 21 – Temas abordados nos encontros dos grupos focais
Encontro

Modo
Síncrono
Assíncrono

Duração
2 horas
5 dias

Assíncrono

5 dias

Assíncrono

5 dias

Assíncrono

5 dias

Síncrono

2 horas

1

2

3

4

5

Tema abordado
Tema 1
 Introdução
 A importância da elaboração de planejamento de
médio e curto prazo em ORVs
 O uso de ferramentas como LPS e LBMS em
ORVs
Tema 2
 Implantação de procedimentos de análise de
projetos antes do início das obras
 Modalidade de contrato design-build para reduzir
as incompatibilidades entre projeto e execução de
obra
Tema 3
 Implantar uma parceria com setor suprimentos do
cliente
 Utilização do JIT e Kanban para evitar falhas na
logística de abastecimento compartilhada com o
cliente
Tema 4
 Importância de um processo estruturado de
melhoria contínua
 Aplicação do formulário de melhoria contínua
proposto
 Utilização da ferramenta A3
 Sintetização dos quatro temas abordados
 Considerações dos participantes
 Agradecimentos

Fonte: elaborada pela autora

O primeiro encontro ocorreu por meio virtual síncrono pelo aplicativo de reuniões
Google Meets e foi explanado os seguintes tópicos: apresentação do objetivo do GF,
identificação dos participantes, explanação das regras de funcionamento, introdução
dos temas e discussão parcial do tema 1. Posteriormente, o tema 1 ficou disponível
por 5 dias em um documento compartilhável entre os participantes em um ambiente
virtual via Google Drive, que permitiu o registro do debate assíncrono entre eles. Os
encontros 2, 3 e 4 também ocorreram de modo virtual assíncrono, ficando o tema
disponível por 5 dias cada um deles para discussão.
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Para identificação das considerações de cada participante pelo moderador do grupo
foi definido, na primeira reunião, que cada participante ao escrever suas
considerações se identificaria com uma cor de letra diferente e um apelido definido.
Esse procedimento permitiu que tanto a moderadora do grupo como os observadores
visualizassem a participação de todos e estimulassem os participantes. O moderador
de um GF on line é parte integrante fundamental na obtenção dos resultados do grupo
(ABREU, 2006). Cabe ao moderador estimular, organizar e induzir os participantes a
fornecerem o maior número possível de informações (MORGAN, 1997).
Ficou sob a responsabilidade da moderadora do GF enviar uma comunicação virtual,
por correio eletrônico e por aplicativo de conversa Whatsapp, informando aos
integrantes: a inclusão dos temas no ambiente virtual compartilhável, o período
disponibilizado para comentários e o endereço do link eletrônico de acesso ao
documento.
O último encontro ocorreu de modo virtual síncrono com duração de duas horas. A
finalidade desta última sessão foi sintetizar as discussões dos encontros anteriores,
consolidar o sentimento do GF em relação aos temas apresentados, bem como ouvir
a opinião dos integrantes sobre o uso da metodologia GF on line.

6.6.1.2 Seleção dos participantes
Para definir o número de participantes do GF on line foram considerados estudos
realizados que destacaram o número de participantes como dos pesquisadores
Walston e Lissitz (2000) com 6 a 12 participantes; Malhotra (2001) com 4 a 6 pessoas
e Strickland et al. (2003) com 4 a 8 participantes. Durante a definição do tamanho do
grupo deve-se ponderar para ele seja pequeno o suficiente para todos terem a
oportunidade de partilhar suas considerações e grande o suficiente para permitir a
diversidade de ponderações (OLIVEIRA; FREITAS, 1998).
Assim, para o GF desta pesquisa foram convidados 12 participantes com o objetivo
de evitar que ocorra falhas no processo que podem ocorrer por problemas no
computador, dificuldades de conexão on line e ausência de participantes. Tanto no
GF presencial quanto no GF on line há um percentual de desistência de participação
que varia entre 10% a 50% (STRICKLAND et al., 2003). Isso foi constatado nesta
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pesquisa, no qual observou-se que a variação entre o número de participantes
confirmados e a quantidade efetiva de pessoas do GF foi de 15%, ou seja,
efetivamente participaram 9 integrantes.
A seleção adequada dos participantes parte do princípio que estes devem possuir
experiência com o problema em discussão (STRICKLAND et al., 2003), entretanto,
deve-se distinguir categorias de participantes para que o GF seja misto o suficiente a
fim de que ocorra uma discussão produtiva com perspectivas diferentes do problema
(OLIVEIRA; FREITAS, 1998). Assim, durante a seleção dos participantes houve uma
segmentação em quatro categorias: especialistas em obras, os quais são arquitetos e
engenheiros que trabalham com ORVs; representantes das empresas selecionadas
para entrevistas na primeira fase da pesquisa; representantes de empresas
gerenciadoras de ORVs e profissionais acadêmicos da área de planejamento de obra.
A distribuição dos participantes entre estas categorias tinha uma configuração inicial,
entretanto próximo a data de início do primeiro encontro alguns participantes já
confirmados desistiram e houve a necessidade de a pesquisadora convidar novos
integrantes para garantir o bom funcionamento do método. A figura 33 demonstra a
composição proposta inicialmente e a composição real efetiva do GF.
Figura 33 – Composição dos participantes do Grupo Focal

Fonte: elaborado pela autora
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Além dos participantes, um GF deve possuir um moderador e na modalidade on line
o moderador deve estar atento para estimular, organizar e induzir os participantes a
contribuírem com a maior quantidade possível de considerações (MORGAN, 1997).
Assim, o papel de moderador foi exercido pela própria pesquisadora que acompanhou
todas os encontros e teve a responsabilidade de comunicar aos integrantes a inclusão
dos temas no ambiente virtual e seus respectivos períodos de disponíveis para
debate. Tanto nos encontros assíncronos como nos encontros síncronos também
participaram dois observadores do grupo. Um observador tem a função de observar e
registrar as informações subjetivas dos participantes sem intervir no GF (ABREU,
2006).

6.6.1.3 Roteiro da dinâmica do Grupo Focal
A estruturação de um roteiro para a dinâmica do GF é um instrumento valioso para
análise da interação do grupo, sendo que um bom roteiro cria uma progressão natural
entre os tópicos, com alguma sobreposição entre os mesmos (OLIVEIRA; FREITAS,
1998). Assim, para cada encontro foi desenvolvido e aplicado um roteiro baseado no
tema associado ao encontro e constituído de questões introdutórias, que permitiram
aos participantes a oportunidade de refletir sobre experiências anteriores e avaliar as
soluções propostas na pesquisa.
As questões introdutórias eram sempre precedidas de um contexto histórico do
problema e acompanhadas da oportunidade de aplicação Lean proposta para
validação. O quadro 22 apresenta o tema abordado e suas respectivas perguntas
introdutórias que foram aplicadas ao GF com o objetivo de validar as propostas de
aplicação dos princípios Lean.
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Quadro 22 – Roteiro das perguntas introdutórias do GF
Tema
Problema
1
Ausência de conexão entre o
planejamento de longo prazo
apresentado pelo empreendedor e
demais de ações de planejamento
da construtora

Perguntas introdutórias
 Qual a sua opinião sobre a importância da
elaboração do planejamento de médio e
curto prazo em obras rápidas de varejo?
 Você acha que o uso de ferramentas como
LPS e LBMS podem auxiliar as ORVs a
evitar atrasos na entrega?

2

Inexistência de uma análise de
projetos incorretos que são
entregues pelo cliente e geram
interrupções de fluxo de trabalho
durante a execução

 Se houvesse um procedimento de análise
dos projetos pela Construtora e seus
subcontratados antes de iniciar a execução
da obra, a interrupção dos serviços poderia
ser evitada?
 O modelo de contratação DB é uma
solução viável para evitar interrupções no
fluxo de ORVs devido a problemas com
projeto?

3

Ausência de ações
compartilhadas de logística de
abastecimento com o cliente

4

Falta de estruturação de um plano
de melhoria contínua

 Se houvesse uma parceria entre a
construtora e o setor de suprimentos do
cliente para que as ações de aquisições e
de fornecimento destes materiais sejam
sincronizadas com planejamento da obra,
estas interrupções na execução das
atividades poderiam ser evitadas?
 As utilizações do JIT e do Kanban podem
ser consideradas soluções viáveis para
implantação desta parceira em ORVs?
 Se houvesse um plano estruturado de
resolução problemas baseados na
metodologia A3 e no PDCA, que
descrevesse a causa, os desperdícios
gerados e a solução proposta como
melhoria, os problemas não se repetiriam
em novas obras?
 Você acha que o formulário de processo de
melhoria contínua ajudaria as empresas a
iniciarem um processo de estruturação da
gestão de melhoria contínua?
 Analisando este formulário, quais pontos
você acha que os envolvidos teriam
dificuldades em preencher? Por que?
 O formulário necessita de alterações?
Quais?

Fonte: elaborada pela autora
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6.6.1.4 Análise das informações coletadas
A análise das informações coletadas deve ser sistemática, focada no tópico de
interesse e com nível de interpretação apropriado (OLIVEIRA; FREITAS, 1998). A
avaliação das informações permite uma análise crítica dos resultados obtidos durante
a pesquisa e podem trazer novas contribuições para os problemas em estudo
(DRESCH et al., 2014). Assim, para o desenvolvimento desse trabalho a autora
compilou os dados coletados de cada tema e estes foram examinados mediante uma
análise do conteúdo do discurso que será abordada no capítulo 9.
A estratégia de análise das informações coletadas foi dividida em duas etapas. A
primeira etapa consistiu em uma análise individual do discurso de cada participante
conforme a oportunidade avaliada. Posteriormente, as citações de cada avaliador
foram classificadas em três categorias: aplicável, aplicável com adequação ou não
aplicável. Considerou-se: aplicável a oportunidade que o participante concordou
totalmente; aplicável com adequação a oportunidade que o participante concordou,
porém sugeriu alterações e não aplicável aquela que o participante não concorda com
a oportunidade.
Na segunda etapa da análise das informações atribuiu-se pesos para cada uma das
categorias definidas na primeira fase e criou-se um sistema de pontuação. Dessa
maneira, para cada citação classificada como “aplicável” foi atribuído peso 3; para
cada citação classificada como “aplicável com adequação” foi atribuído peso 2 e para
cada citação classificada como “não aplicável” foi atribuído peso zero. Posteriormente,
realizou-se a somatória dos pesos de cada oportunidade e definiu-se três intervalos
de concordância para categorizar as oportunidades de aplicação. Estes intervalos
foram definidos da seguinte maneira:


Somatória dos pesos estiver no intervalo entre 27 a 21 pontos a proposta de
oportunidade de aplicação é considerada “aplicável”;



Somatória dos pesos estiver no intervalo entre 20 a 10 pontos a proposta de
oportunidade de aplicação é considerada “aplicável com adequação”;



Somatória dos pesos for inferior a 10 pontos a oportunidade de aplicação é
considerada como “não aplicável”;
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6.7 Refinamento do artefato
Após a sintetização dos resultados da validação do grupo focal, o modelo das
oportunidades de aplicação foi compilado e alguns aspectos relevantes apontados
pelos participantes foram adicionados nas oportunidades. As oportunidades
classificadas como “aplicável com adequação” foram revisadas e oportunidades “não
aplicáveis” foram eliminadas. Houve a inclusão de uma nova oportunidade de
aplicação sugerida pelo grupo focal.

6.8 Versão final das oportunidades de aplicação dos princípios Lean e conceitos do
Fast Track em ORVs.
A partir da validação das oportunidades de aplicação pelo grupo focal e
posteriormente, pela etapa de refinamento do artefato, elaborou-se a versão final do
modelo apresentado no capítulo 9. A versão final contem 14 tópicos de oportunidades
de aplicação que integram os princípios e ferramentas Lean e os conceitos da
abordagem Fast Track, com o objetivo de mitigar os atrasos na entrega das ORVs.
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7 ANÁLISE DOS DADOS
As informações obtidas durante as entrevistas foram analisadas e classificadas de
acordo com as seguintes abordagens:


Grau de importância das causas dos atrasos em ORVs;



Cultura do making-do;



Caracterização da mão de obra;



Caracterização do fluxo de informações;



Processo de melhoria contínua;



Barreiras para implantação dos princípios Lean.

7.1 Grau de importância das causas de atrasos em obras rápidas de varejo
Os resultados obtidos no tópico 5 do roteiro da entrevista, que investiga as principais
causas de atrasos nas ORVs, são observados no quadro 23 que classifica o grau de
importância das causas de atrasos ORVs de acordo com as cinco empresas
entrevistadas.
O quadro 23 demonstra que para a empresa A as causas mais importantes são: a
logística de abastecimento e a incompatibilidade entre o projeto e a execução da obra.
A empresa B considera a falta de planejamento e mão de obra desqualificada as
causas mais importantes em atrasos em obras. Para as empresas C e E a falta de
planejamento e incompatibilidade entre projeto e execução da obra são causas mais
importantes. A empresa D considera a falta de planejamento, a logística de
abastecimento e incompatibilidade entre projeto e execução de obra causas
importantes. Com base nas informações tabeladas no quadro 23 é possível verificar
que três itens apresentaram o maior nível de importância e se destacaram entre as
respostas:


Incompatibilidade entre projeto e execução da obra;



Falta de planejamento;



Logística de abastecimento.

139

Quadro 23 - Classificação das causas de atrasos em obras com relação ao nível de
importância

Fonte: Elaborado pela autora

Observa-se pelo quadro 23 que das cinco empresas entrevistadas quatro empresas
consideram a causa de atraso de entrega de ORVs por falta de planejamento muito
importante. Três empresas julgam a incompatibilidade entre projeto e execução de
obra muito importante e duas empresas consideram esta causa importante. A causa
de atraso em ORVs por falhas na logística de abastecimento é muito importante para
uma empresa e importante para três empresas entrevistadas.
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7.1.1 Incompatibilidade entre projeto e execução da obra
Quatro empresas (A, C, D e E) informaram que recebem os projetos de arquitetura e
complementares dos clientes e que não há interação entre os projetistas contratados
pelo cliente e construtora durante a fase de elaboração dos projetos, pois seus clientes
utilizam a modalidade de contratação DBB. Portanto, essas obras possuem uma
gestão com abordagem tradicional e, por isso alguns problemas de projeto somente
são detectados durante o processo de execução da obra e o fluxo de trabalho de
algumas atividades é interrompido ou prossegue em ritmo lento até que o problema
seja solucionado, sendo este fenômeno a causa de atraso no prazo de entrega.
Os entrevistados citaram que não há um acompanhamento da equipe de projetos
junto a equipe de obras durante a execução, portanto, as empresas projetistas não
têm a oportunidade de verificar in loco o problema, o que dificulta a interpretação.
Essa ausência de acompanhamento faz com que alguns problemas se tornem
recorrentes em outras obras do mesmo cliente, e também impossibilita a equipe de
projeto avaliar a qualidade dos projetos entregues.
A empresa B, sendo uma empresa projetista e construtora, relata que quando o
contrato firmado com cliente envolve as fases de projeto e execução, forma contratual
tipo DB, as falhas de projeto são menores e de rápida solução, portanto o impacto no
prazo de entrega é menor.

7.1.2 Falta de Planejamento
Com relação ao planejamento da obra a empresa A citou que não recebe nenhum
documento formal do cliente, somente obtêm as premissas básicas como data
prevista de início da obra, horário permitido de trabalho e data de entrega final. Assim,
baseada na experiência profissional de seus funcionários e da alta direção elabora um
plano de ataque para realização das obras, o controle do tempo é realizado de forma
informal entre o engenheiro e encarregado da obra.
A empresa B também não recebe nenhum planejamento formal dos seus clientes,
entretanto ela elabora um cronograma de atividades de obra e divulga aos agentes
envolvidos e ao cliente. Este cronograma permite o acompanhamento diário das
atividades programadas, sendo que seu controle é realizado de maneira informal. A
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empresa também realiza reuniões com clientes e demais agentes envolvidos para
alinhamento das tarefas.
A empresa C relatou que, geralmente, recebe do cliente um planejamento de longo
prazo com as premissas básicas de data de início, data de entrega e algumas datas
marco, as quais servem para elaboração do orçamento da obra. Entretanto, faz parte
do manual de procedimentos da empresa a análise deste planejamento durante o
processo de passagem da obra do status de orçamento para execução. A partir desta
análise são elaborados os planejamentos de médio e curto prazo pelo engenheiro
responsável pela obra. Durante a execução são realizadas reuniões semanais com os
agentes envolvidos para verificar o andamento dos serviços.
As empresas D e E informaram que recebem do cliente um planejamento de longo
prazo com datas de início, data de entrega de equipamentos e data de entrega da
obra. Com estas informações as empresas elaboram um cronograma, sendo que,
somente a empresa E realiza o acompanhamento semanal do cronograma. A
empresa D divulga o cronograma aos agentes envolvidos e faz um controle de
maneira informal.

7.1.3 Logística de abastecimento
Na visão dos entrevistados, a logística de abastecimento tem importância quando se
trata do cumprimento de prazos em ORVs, pois muitos insumos são necessários para
execução das atividades. Nesta tipologia de obra a aquisição dos insumos ocorre pela
construtora e pelo cliente. Geralmente, os itens fornecidos pelo cliente são
equipamentos de ar condicionado, mobiliários, equipamentos de informática, itens de
comunicação visual e equipamentos específicos da operação do cliente.
Os itens fornecidos pelo cliente estão diretamente relacionados a execução das
atividades de obra, por isso devem estar integrados ao planejamento da obra, pois
influenciam o processo de execução e se houver atraso na entrega, poderá ocorrer o
não cumprimento do prazo final. Assim, as empresas entendem que qualquer falha
neste processo influencia o prazo da obra.
A empresa E informou que quando o contrato firmado com o empreendedor é na
modalidade Turn Key esses problemas ocorrem em menor quantidade, pois a gestão
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dos suprimentos é de sua total responsabilidade, com isso as dificuldades na logística
de abastecimento são identificadas logo no início do processo. Entretanto, a empresa
relatou que somente 10% de seus clientes optam por este tipo de modalidade
contratual, e geralmente são clientes de pequeno porte que estão entrando no
mercado varejista pela primeira vez.
As empresas relataram que, dificilmente há problemas com relação aos suprimentos
adquiridos por elas, exceto quando há necessidade de aquisição de insumos
importados cujo prazo de entrega é maior que o prazo final da obra. Assim, as
empresas optam por não utilizar insumos importados e só o fazem quando o cliente
exige.

7.2 Cultura do making-do
Para a caracterização da cultura do making-do as empresas responderam perguntas
do tópico 9 do roteiro de entrevista e a tabulação das informações foram agrupadas
nos quadros 24 e 25 que apontam as principais causas da prática da cultura making
do em ORVs e as frequências com que são praticadas.
Quadro 24 - Frequência com que a cultura do making-do ocorre nas obras.

Fonte: Elaborado pela autora
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O quadro 24 demonstra que empresas A, B, C e D às vezes praticam a cultura do
making-do. Essas empresas citaram que na tipologia de ORVs as restrições das
atividades são resolvidas rapidamente, por isso responderam que às vezes o makingdo ocorre. A empresa D relata que raramente pratica o making do, pois entende que
todas as vezes que inicia uma atividade sem eliminar as restrições encontra
dificuldade em cumprir o prazo de entrega da obra.
Quadro 25 - As causas da cultura making-do e a frequência com que são praticadas

Fonte: Elaborado pela autora

O quadro 25 demonstra que as maiores frequências da prática estão associadas a
falha de projeto, a falta de suprimentos ou a falta de informações. As empresas D e E
relatam que a causa do o making-do sempre tem origem nas falhas de projeto, porém
para empresa A e C às vezes a prática é associada a esta origem. As falhas de
projetos são decorrentes de projetos complementares incompletos ou incompatíveis
com a execução da obra. Geralmente, as tarefas são iniciadas e no andamento do
serviço percebe-se que há algum problema em seguir as recomendações do projeto,
isso faz com que os serviços sejam paralisados até que a situação seja analisada.
Para empresa B raramente ocorre o making-do devido a falha de projetos, pois a
empresa elabora os projetos e executa a obra na maior parte dos seus contratos,
desta maneira o acompanhamento da equipe de projeto durante a execução da obra
ocorre frequentemente, possibilitando uma melhoria contínua e uma redução de falhas
de projeto.
As empresas B, D e E relatam que a ocorrência do making-do às vezes está
relacionada a falta de material e ou equipamentos. Elas citam que a gestão dos
suprimentos fornecidos pelo cliente, quando não está alinhada com o planejamento
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da obra, gera atrasos. Geralmente, quando estes suprimentos são equipamentos
especializados, cujo prazo de fabricação é maior que o prazo de obra, há necessidade
que o cliente os adquira com grande antecedência, caso contrário existe grande
probabilidade dos serviços iniciados serem interrompidos para aguardar a chegada
dos equipamentos.
A empresa B também relacionou como causa do making-do os serviços de
marcenaria, que fornecem elementos essenciais para identificação da imagem do
cliente e por isso têm grande importância nas ORVs. Entretanto, quando os elementos
de marcenaria são produzidos sob medida se faz necessário que outros serviços
como acabamentos sejam concluídos para que a produção da marcenaria seja
iniciada. Se houver algum problema no decorrer da obra a produção da marcenaria é
atrasada e algumas atividades sucessoras são iniciadas sem eliminação desta
restrição.
As empresas A, B e C não associaram a falta de mão de obra como causa da cultura
do making-do, pois nesta tipologia de obra a terceirização dos serviços é uma prática
comum, chegando a índices como 50% dos serviços executados. Essa prática ocorre
devido a necessidade de execução de diversas atividades em paralelo em um curto
espaço de tempo possibilitando várias frentes de trabalho. Entretanto, para a empresa
E a falta de mão de obra às vezes é responsável pela prática do making-do, pois nem
sempre as empresas terceirizadas de serviços especializados têm equipes
disponíveis para atender a ORV no tempo planejado.
A empresa D apontou que às vezes a causa do making-do pode estar associada a
falta de informação durante a execução de um serviço, pois falhas de comunicação
sempre ocorrem em ORVs que possuem uma grande quantidade de agentes
envolvidos trabalhando em turnos diferentes.

7.3 Caracterização da mão de obra
Durante a entrevista, ao caracterizar a mão de obra verificou-se que as empresas
mantêm como mão de obra própria somente as posições mais relevantes como:
engenheiro, mestre de obras, encarregados e uma equipe enxuta de especialistas.
Estes especialistas geralmente são funcionários polivalentes (pedreiro, encanador e
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eletricista) que atuam em atividades voltadas a manutenção de obras entregues ou
ações emergenciais.
Na visão dos entrevistados, a melhor opção para este tipo de obra é terceirizar os
serviços por meio de contratação de pessoas físicas ou jurídicas especializadas.
Assim, serviços de instalações, pintura, marcenaria e outros são executados por
profissionais que não fazem parte do corpo de funcionários da empresa. A justificativa
para tal hábito é exclusivamente financeira.
Com relação a treinamento e capacitação de funcionários as cinco empresas
relataram que somente realizam ações quando implantam métodos ou técnicas
construtivas novas. Assim, é possível observar que não há uma cultura de incentivo a
capacitação. A empresa E relata que quando há necessidade de contratação prefere
empregar profissionais com experiência em ORVs para evitar custos com treinamento.
Percebe-se que há uma baixa rotatividade de funcionários nestas empresas, por isso
os empregados realizam suas atividades a partir do conhecimento adquirido em outras
obras, ou seja, eles conhecem as tarefas e executam os procedimentos baseados na
vivência profissional.

7.4 Caracterização do fluxo de informações
Os resultados obtidos com relação ao fluxo de informações entre colaboradores,
agentes envolvidos e clientes foram sintetizados no quadro 26, onde é possível
observar que na empresa A o fluxo de informações entre os colaboradores e agentes
envolvidos ocorre de maneira informal, somente com o cliente a empresa possui uma
divulgação de informações por meio de reuniões.
Na empresa B as informações são divulgadas aos colaboradores de modo informal e
também por meio de um cronograma de atividades que é fixado no local da obra. Este
cronograma também é utilizado para comunicar as informações aos agentes
envolvidos e clientes. Já a empresa C utiliza-se de conversas informais para divulgar
informações aos seus colaboradores e de reuniões, cronograma e comunicações
eletrônicas para divulgar informações com os agentes envolvidos e clientes.
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Quadro 26 - O fluxo de informações entre colaboradores, agentes envolvidos e cliente
Empresa
A

Para quem
Colaboradores
Agentes envolvidos
Cliente
Colaboradores
Agentes envolvidos

B
Cliente
Colaboradores
Agentes envolvidos
C
Cliente
Colaboradores

D

Agentes envolvidos
Cliente

Colaboradores
Agentes envolvidos
E
Cliente

Modo de Divulgação
Diariamente de maneira informal
Conforme a necessidade de maneira informal
Reuniões semanais
Diariamente de maneira informal
Cronograma é fixado na obra e atualizado diariamente
Envio do cronograma de obra
Reuniões conforme a necessidade
Comunicação por correio eletrônico, mensagens por
aplicativo e telefonemas
Reuniões do início da obra
Visitas programadas à obra
Diariamente de maneira informal pelos engenheiros e
encarregados de obra
Envio do cronograma de obra
Reuniões conforme a necessidade da obra
Comunicação por correio eletrônico ou mensagens por
aplicativo
Reuniões semanais
Comunicações por correio eletrônico e telefonemas
Diariamente de maneira informal, pois todos os
colaboradores devem estar informados sobre a situação
da obra
Reuniões semanais
Envio do cronograma de obra
Reuniões conforme a necessidade da obra
Comunicação por correio eletrônico ou mensagens por
aplicativo
Reuniões informais
Comunicação por meio de aplicativos de mensagens
Reuniões conforme a necessidade da obra
Comunicação por correio eletrônico ou aplicativos de
mensagens
Reuniões
Visitas programadas à obra
Comunicação por correio eletrônico ou mensagens por
aplicativos

Fonte: Elaborada pela autora

A empresa D comunica-se com seus colaboradores de maneira informal diariamente,
pois entende que todos devem estar cientes da situação da obra. Com os agentes
envolvidos a comunicação ocorre por meio de reuniões semanais e com os clientes
as informações são divulgadas pelo cronograma da obra, pelas reuniões e por
comunicações eletrônicas.
A empresa E utiliza-se de reuniões informais e aplicativos de conversa para divulgar
as informações aos seus colaboradores. Com os agentes envolvidos a comunicação
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ocorre por reuniões agendadas de acordo com a necessidade da obra e por aplicativos
de mensagens. E com o cliente, a divulgação das informações é realizada por meio
de reuniões, visitas programadas à obra e comunicações via correio digital ou por
aplicativos de mensagens.

7.5 Processo de Melhoria Contínua
Sobre o tema melhoria contínua as empresas A, B e D relataram que não existe um
programa formal de melhoria contínua implantado, mas praticam ações pontuais para
aperfeiçoarem seus processos. Essas ações ocorrem por meio de reuniões com suas
equipes a fim de analisar os pontos negativos e positivos da obra, entretanto este
procedimento somente ocorre após entrega da obra.
A empresa C relatou que o processo de melhoria contínua faz parte da filosofia da
empresa e por possuir certificação de qualidade ISO a busca por melhoria é
incentivada constantemente. Desta maneira, são realizadas reuniões internas,
frequentemente, com a equipe para analisar as boas e más práticas executadas. Ao
final de cada obra, a empresa envia ao cliente um questionário bem detalhado para
verificar o grau de satisfação do serviço, essas informações são utilizadas para
fomentar o processo de melhoria.
A empresa E afirmou que possui certificação de qualidade ISO, por isso no final de
cada obra ocorre uma reunião com os envolvidos na obra para analisar os problemas,
identificar suas causas e tomar ações preventivas para que a falha não ocorra
novamente.
A empresa A citou que somente realiza reunião para verificar o grau de satisfação dos
seus serviços e analisar pontos negativos quando é solicitada pelo cliente ou agentes
envolvidos.
A empresa B sempre realiza reunião com o cliente para apurar os pontos falhos no
final da obra e com base nessas informações, as sugestões de melhorias são
analisadas e algumas são implantadas. A empresa citou que várias melhorias
baseadas em sugestões dos clientes já foram incorporadas em processos produtivos
e em processos administrativos da companhia.
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A empresa D informou que alguns clientes realizam reuniões após entrega das obras
com o objetivo de apresentarem um feedback sobre o seu desempenho. Essas
informações repassadas no feedback são analisadas pela empresa D e muitas são
implantadas para melhorar o processo.

7.6 Barreiras para implantação dos princípios Lean
A respeito do grau de conhecimento sobre a filosofia da CE, as cinco empresas
relataram que conheciam parcialmente o tema, sendo que, particularmente, algumas
ferramentas da Construção Enxuta como just in time, Kanban e sistema puxado de
produção são utilizadas em suas obras de uma maneira informal e experimental.
Com relação as barreiras de implantação da CE, a empresa A citou como principal
barreira fatores externos como a natureza da construção e a crise econômica. Para a
empresa, a implantação da Construção Enxuta necessita de metas claras de longo
prazo, entretanto, atualmente, o mercado da construção civil é instável e a flutuação
do mercado financeiro não favorece a expansão do setor de varejo. Com isso, a
empresa A trabalha sob demanda seguindo as tendências ditadas pelo mercado que
atua, o que a impede de implantar novos procedimentos de gestão.
Para a empresa B a principal barreira é os recursos humanos, pois devido à grande
quantidade de serviços terceirizados fica difícil o envolvimento dos agentes com a
implantação e a disseminação dos princípios Lean nas obras. A empresa B relata que
a falta de sintonia entre equipes de empresas contratadas gera conflitos e a impede a
Construtora de buscar novos modelos de gestão.
A empresa C relatou que considera os recursos humanos como a principal barreira.
O entrevistado considera que barreiras culturais são a principal dificuldade em
implantar novos conceitos na construção civil. Essas barreiras culturais estão
presentes tanto na alta direção da empresa como nos operários, portanto, é
necessária uma eficiente campanha de motivação e engajamento para que novos
conceitos sejam aceitos e assimilados.
A empresa D citou que os recursos humanos e a estrutura organizacional são as
principais barreiras de implantação. Os problemas culturais tanto na alta direção como
na mão de obra juntamente com a filosofia da empresa dificultam a implantação de
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qualquer mudança de abordagem na gestão de produção. Para a entrevistada esse
problema é maior quando os clientes da ORVs são instituições financeiras públicas
que não permitem alterações nos processos.
Para a empresa E a principal barreira é os recursos humanos, pois problemas culturais
que envolvem a média gerência dificultam a implantação de uma nova abordagem na
gestão de produção. O entrevistado afirma que geralmente a alta direção deseja
implantar novas filosofias de gestão, porém encontra dificuldades de adesão junto a
média gerência, e sem o apoio desses fica impossível a prática junto aos operários.
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8 RESULTADOS
Após a análise dos resultados das entrevistas com empresas, foi possível identificar
as principais causas de atrasos e associá-las aos desperdícios gerados.
Posteriormente, selecionou-se os principais conceitos da CE e do Fast Track,
juntamente com suas ferramentas de aplicação, que podem mitigar as causas
identificadas. A partir daí a autora apresenta a versão inicial das oportunidades de
aplicação dos princípios Lean integrados com os conceitos do Fast Track para as
ORVs. Assim, este capítulo é composto pelas fases de identificação das causas de
trasos e apresentação da versão inicial das oportunidades de aplicação.

8.1 Identificação das principais causas de atrasos em obras e das ferramentas de
aplicação da Construção Enxuta
Por meio das análises documentais, observações diretas em campo e das entrevistas
realizadas com as empresas que atuam no setor de ORVs foi possível identificar os
principais problemas que provocam atrasos em obras. Portanto, da análise dos
resultados foram identificadas quatro causas com maior grau de importância: i)
ausência de conexão entre o planejamento de longo prazo apresentado pelo cliente
e demais ações de planejamento da construtora; ii) inexistência de uma análise de
projetos incorretos que são entregues pelo cliente e geram interrupções de fluxo de
trabalho durante a execução; iii) ausência de ações compartilhadas de logística de
abastecimento com o cliente; iv) falta de estruturação de um plano de melhoria
contínua. Esse diagnóstico é demonstrado no quadro 27 que apresenta as quatro
causas juntamente com suas respectivas origens das evidências.
As quatro causas descritas são fatores que permitem a ocorrência de interrupção do
fluxo contínuo dos trabalhos nas ORVs, estas interrupções no fluxo produzem
desperdícios que não agregam valor ao cliente. Assim, realizou-se uma análise
cruzando os problemas levantados com os desperdícios decorrentes da interrupção
de fluxo de trabalho. Em seguida, com base nos estudos da literatura, pode-se
relacionar estas causas de atrasos e desperdícios com a ausência da prática de
princípios Lean em ORVs como: i) redução de parcelas de atividades que não
agregam valor; ii) redução de variabilidade; iii) redução de tempo de ciclo; iv)
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simplificação dos processos por meio da redução do número de etapas; v) aumento
da transparência nos processos; vi) melhoria contínua dos processos.
Quadro 27 - Diagnóstico das causas de atraso das ORVs e suas evidências.
Causas de atrasos
Evidências
Origem das Evidências
 Cronogramas e planejamentos das três
Ausência de conexão
Análise documental
empresas
entre o planejamento
de longo prazo
Respostas fornecidas
 Tópico 5 – causas de atraso
apresentado pelo
pelas cinco empresas
 Tópico 6 – Planejamento da obra
cliente e as demais
por meio das
 Análise de dados da seção 7.1.2
ações de
entrevistas
planejamento da
Observação direta em
 Visitas as obras
construtora
campo
Observação direta em
 Visitas as obras
campo
Inexistência de uma
Respostas fornecidas
análise de projetos
pelas cinco empresas  Tópico 5 – causas de atraso
incorretos que são
por meio das
 Análise de dados da seção 7.1.1
entregues pelo cliente
entrevistas
e geram interrupções
Respostas fornecidas
de fluxo de trabalho
 Tópico 9 – cultura making-do
pelas empresas A, C,
durante a execução
D e E por meio das
 Analise de dados da seção 7.2
entrevistas
Respostas fornecidas
pelas cinco empresas  Tópico 7 - logística de abastecimento
por meio das
 Análise de dados da seção 7.1.3
Ausência de ações
entrevistas
compartilhadas de
Resposta fornecida
logística de
 Tópico 9 – cultura do making-do
pelas empresas B, D
abastecimento com o
e E por meio da
 Análise de dados da seção 7.2
cliente
entrevista
Observação direta em
 Visitas as obras
campo
Respostas fornecidas  Tópico 10 – fluxo de informações
pelas cinco empresas  Análise de dados da seção 7.4
Falta da estruturação
por meio das
 Tópico 11 – melhoria contínua
de um plano de
entrevistas
 Análise de dados da seção 7.5
melhoria contínua
 Ausências de documentos que
Análise documental
comprovem a estruturação do plano
Fonte: Elaborado pela autora

Embora estudos na literatura demonstrem que para obras rápidas a abordagem mais
adequada é o Fast Track, as entrevistas demonstraram que são poucas as ORVs que
utilizam esta abordagem, pois, usualmente, o empreendedor escolhe uma abordagem
de gestão que utiliza a modalidade contratual tipo DBB, para desenvolver seu
empreendimento. Entretanto, mesmo em empreendimentos de ORVs com com
contratação tipo DBB é possível a aplicação de alguns conceitos do Fast Track para
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mitigar os atrasos e melhorar o fluxo contínuo dos serviços como: i) time integrado; ii)
parcerias e; iii) planejamento e cronograma integrados.
Assim, com base nessas análises foi proposto algumas oportunidades de aplicação
dos princípios da CE integrados com alguns conceitos do Fast Track, com o objetivo
de reduzir os atrasos nas ORVS. A figura 34 demonstra o cruzamento dos problemas
levantados com os desperdícios decorrentes da interrupção do fluxo de trabalho e as
oportunidades de aplicação das ferramentas Lean e conceitos do Fast Track.

153

Figura 34 – Causas de atrasos em ORVs e oportunidades de aplicação das ferramentas
Lean e dos conceitos da abordagem Fast Track
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Fonte: Elaborada pela autora

8.1.1 Causa 1: Ausência de conexão entre o planejamento do longo prazo
apresentado pelo cliente e demais ações de planejamento da construtora
Após análise documental dos registros de cronogramas e de planos de ação das
ORVs das construtoras entrevistadas e após análise das respostas das entrevistas do
tópico 6, que caracterizava a forma de planejamento da obra, foi possível verificar que
na maior parte dos casos o cliente fornece à construtora um plano mestre
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fundamentado em prazos determinados pela pressão acirrada do setor de varejo por
liderança de mercado.
A necessidade de implantação do ponto de venda o mais rápido possível induz a erros
no planejamento. Por sua vez, geralmente, as construtoras aceitam o plano mestre e
assumem quantidades de trabalho maior do que realmente pode ser realizado e
elaboram somente planos de ataque. Nessa situação, a fase de planejamento de
médio prazo é eliminada e com isso não há uma análise eficaz que identifique as
restrições de cada atividade.
Geralmente, as construtoras suprimem o planejamento de médio prazo ou fazem um
planejamento de maneira informal sem registros documentais. Elas elaboram o
planejamento de curto prazo e iniciam a execução das atividades, desta maneira as
restrições somente serão analisadas e resolvidas no decorrer do andamento dos
serviços. Essa prática permite a ocorrência de interrupção de fluxo de trabalho e,
consequentemente, de atrasos na entrega da obra.
Durante as entrevistas verificou-se que a experiência em execução de obras similares
faz com que a maioria das construtoras entrevistadas façam a gestão da obra baseada
em suas percepções, sem a existência de um planejamento e um controle formal para
o monitoramento adequado das informações, gerando desconhecimento do tempo
real em que os atrasos ocorrem.
Assim, é muito importante que as construtoras adotem procedimentos sistemáticos de
implantação e de controle de planejamento de médio e curto prazo, pois a interrupção
do fluxo de produção ocasionada por um planejamento e controle de obra, que não
considera todas as condicionantes do processo de produção, gera desperdícios como:
superprodução, espera, transporte, processamento desnecessário e making-do.

8.1.2 Causa 2: Inexistência de uma análise de projetos incorretos que são entregues
pelo cliente e geram interrupções de fluxo de trabalho durante a execução
Após análise das entrevistas foi possível verificar que das cinco construtoras
entrevistadas três construtoras afirmaram que recebem o conjunto de projetos do
cliente e encaminham imediatamente às empresas subcontratadas para iniciarem os
serviços. Desse modo, elas somente conseguem identificar que a situação local não
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permite a implantação de partes do projeto durante a execução da obra. Geralmente,
estes problemas são decorrentes da falta de compatibilidade entre os projetos ou de
um levantamento físico do local incorreto.
Assim, o fluxo de trabalho é interrompido para solução dos problemas gerando atrasos
no andamento dos serviços e produzindo desperdícios como: retrabalhos, aquisição
e transporte de recursos desnecessários e produção indevida de serviços. Por isso, a
maioria das empresas entrevistadas consideraram a falta de compatibilidade entre
projeto e obra uma causa muito importante de atrasos em ORVs, conforme
evidenciado na seção 7.1.1. Estes problemas e desperdícios poderiam ser evitados
se algumas ações fossem desenvolvidas como a implantação de um procedimento de
análise dos projetos antes de iniciarem a execução dos serviços.
A ausência de um procedimento de análise eficaz dos projetos antes de começar a
execução da obra faz com que tanto a construtora quanto as empresas
subcontratadas identifiquem as restrições tardiamente. Geralmente, a identificação
tardia das restrições de projeto, junto com o curto prazo da obra geram desvios de
prazos e/ou atrasos na entrega de ORVs, pois o fluxo de trabalho pode ser
interrompido comprometendo o prazo de execução de atividades sucessoras de
outros agentes envolvidos.

8.1.3 Causa 3: Ausência de ações compartilhadas de logística de abastecimento com
o cliente
Em análise das entrevistas verificou-se que a maior parte dos insumos da obra são
de responsabilidade da construtora, entretanto, há alguns materiais e equipamentos
que são adquiridos diretamente pelo cliente. Estes materiais geralmente são
equipamentos de ar condicionado, mobiliários, equipamentos de informática, itens de
comunicação visual e equipamentos específicos da operação do cliente, sendo que a
ausência de alguns insumos impede a abertura do ponto de venda.
Em alguns casos, embora os equipamentos sejam fornecidos pelo cliente cabe a
construtora a execução da infraestrutura e instalação dos equipamentos, dessa
maneira estes itens influenciam diretamente o fluxo de trabalho da obra, pois se
houver atraso no prazo de entrega pode ocorrer interrupção da execução das
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atividades. Há casos em que estes itens têm prazo de fabricação maior que prazo da
obra, portanto, é necessário que o cliente os adquira com grande antecedência para
que não haja interrupção no fluxo de atividades.
Dessa maneira, é necessário que a logística de abastecimento de responsabilidade
do cliente esteja alinhada com o cronograma da obra para evitar problemas com
desvio de prazos das atividades e interrupção de fluxo de trabalho. Assim, das cinco
empresas entrevistadas quatro consideraram que a falta de monitoramento e controle
da logística de abastecimento destes insumos por parte do cliente é uma importante
causa de interrupção de fluxo de trabalho nas ORVs.
Quando o fluxo de trabalho é interrompido devido a falhas no processo de logística de
suprimentos é possível identificar o surgimento de desperdícios como: estoque,
espera, movimentação desnecessária de pessoas, transportes, retrabalho e makingdo. Os desperdícios impedem que as construtoras realizem outras atividades mais
produtivas com os recursos e aumentam o tempo de produção gerando desvios de
prazos e/ou atrasos nas na entrega das ORVs.

8.1.4 Causa 4: Falta da estruturação de um plano de melhoria contínua
Das cinco empresas entrevistadas quatro construtoras não possuem um plano de
melhoria contínua, conforme foi evidenciado na seção 7.5 deste trabalho. Nessas
empresas em que não há uma estruturação do plano de melhoria, geralmente, as
ações de melhoria são pontuais e oriundas de correção de falhas de experiências
anteriores, dessa maneira as ações são ocasionais e tendem a prover benefícios de
curto prazo. Como não existe um processo estruturado de melhoria contínua as ações
são divulgadas somente aos envolvidos diretos, e parte da equipe bem como a
diretoria não ficam cientes da melhoria implantada. Assim, a probabilidade do mesmo
problema ocorrer em obras futuras com equipes diferentes é maior, pois devido a falta
de divulgação o aprendizado decorrente das ações de melhoria fica restrito somente
aos envolvidos diretamente no problema.
A falta de formalização dos processos de planejamento e controle também é um fator
que contribuí para inexistência de uma estruturação do plano de melhoria contínua,
pois as informações não são adequadamente registradas impedindo uma análise que
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gere ações de aperfeiçoamento em futuras obras. A prática de criar registros
documentais de planejamento e controle permite que as empresas elaborem dados
estatísticos possibilitando a visualização com maior clareza de falhas no processo e
da necessidade de implantação de pontos de melhoria.
Quando as empresas negligenciam a estruturação de um plano de melhoria elas
deixam de estimular as mudanças que aprimoram o desempenho da organização. A
falta de estímulo por mudança faz com que padrões inadequados se repitam em novas
obras e com isso os problemas são recorrentes. As consequências da ausência de
estruturação de um plano de melhoria contínua vão além da repetição de erros e
falhas, elas favorecem a geração de desperdícios como: retrabalho, making-do e
processamento desnecessário.

8.2 Versão inicial das oportunidades de aplicação dos princípios Lean e do Fast Track
em ORVs

A seguir, na figura 35 encontra-se a versão inicial das oportunidades de aplicação dos
princípios da CE integrados a alguns conceitos do Fast Track em ORVs.
Considerando a análise das causas de desvios de prazos que geram atrasos na
entrega das ORVs, evidenciadas tanto na revisão da literatura como na análise dos
dados das entrevistas, foram propostas 13 oportunidades de aplicações que agregam
princípios e conceitos da CE e do Fast Track com o objetivo de evitar interrupções nos
fluxos de produção da obra e, consequentemente, reduzir a incidência de desvios de
prazos e/ou atrasos nas entregas das ORVs.
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Figura 35 – Versão inicial das oportunidades de aplicação dos princípios Lean integrados a
conceitos da abordagem Fast Track em ORVs.

Fonte: autora

I. Elaborar um planejamento de médio e curto prazo com a integração dos seus
cronogramas.
O planejamento de médio prazo tem grande importância na integração de ações de
longo e curto prazo, pois é nesta fase de planejamento que as restrições de cada
atividade serão identificadas e analisadas, viabilizando a programação de ações para
que o fluxo de trabalho não sofra interrupções. A implementação do planejamento de
médio prazo pode auxiliar na identificação de restrições que impossibilitam o
planejamento e execução de uma atividade de curto prazo, portanto, é possível reduzir
a variabilidade do processo e o tempo de ciclo, bem como eliminar atividades que não
agregam valor e com isso evitar os desvios de prazos. No planejamento de médio
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prazo em ORVs as atividades que não forem críticas podem ser analisadas a partir de
quinze dias de antecedência, visando eliminar qualquer restrição possível, entretanto
as obras com duração de 30 dias ou menos devem rever este intervalo de tempo
proposto conforme a real necessidade.
Após a elaboração do planejamento de médio prazo, as construtoras devem realizar
o planejamento de curto prazo com a finalidade de definir os pacotes de trabalho, o
sequenciamento das equipes e a disponibilidade dos recursos. Assim, se faz
necessário a elaboração de um plano de curto prazo baseado em reuniões com os
agentes envolvidos, a fim de que cada objetivo do planejamento proposto possa ser
passível de execução. A partir dessas reuniões deve ser elaborado um cronograma
que integre as ações de médio e curto prazo com o objetivo de dar transparência aos
processos, para que todos os agentes envolvidos possam compreender a
interdependência de suas atividades.
II. Utilizar a ferramenta Last Planner System para o desenvolvimento do
planejamento de curto prazo
A introdução do LPS como ferramenta de gestão permite promover um
comprometimento maior entre as diversas equipes e uma melhoria na gestão da
interdependência entre as mesmas, desenvolvendo o conceito de time integrado do
Fast Track. Em ORVs grande parte dos serviços são executados por empresas
terceirizadas, portanto, é fundamental que estes agentes sejam envolvidos durante as
reuniões periódicas de planejamento e controle por meio do LPS.
Embora as literaturas recomendem reuniões do LPS semanais, em caso de ORVs
com prazos de duração reduzidos essas reuniões deverão ocorrer a cada quatro ou
cinco dias, pois estas reuniões permitirão uma análise de quais serviços podem ser
executados sem que ocorra interrupções de fluxo de produção devido a existência de
restrições. O uso da ferramenta LPS favorece também a implantação de um
planejamento e cronograma integrados ao realizar a análise “should-can-will” entre as
atividades.
O LPS além de promover a integração dos envolvidos possibilitará: um aumento da
transparência dos processos; uma redução da variabilidade do fluxo de trabalho; uma
redução de tempo de ciclo das atividades devido a otimização do processo; e uma
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melhoria contínua da gestão da produção. A partir das reuniões de LPS será possível
reconher as dificuldades presentes durante a execução das tarefas e nas interfaces
de atividades desenvolvidas por agentes diferentes, isso possibilitará o aprendizado
contínuo das equipes gerando benefícios que auxiliarão na eliminação de
desperdícios.
III. Utilizar a ferramenta Location Based Management System para o planejamento
das ORVs
A adoção do LBMS pode contribuir para que as empresas entendam os principais
fluxos das equipes e seus respectivos ritmos de processos e com isso possam
elaborar planos adequados que permitam o cumprimento dos prazos estipulados.
Outra contribuição que o LBMS trará para o processo será a identificação da falta de
balanceamento e sincronia entre as atividades, que impedem a implementação de um
fluxo contínuo de trabalho. O LBMS é uma ferramenta que possibilitará a efetivação
de um planejamento e cronograma integrados conforme é proposto na abordagem
Fast Track, e também permitirá uma redução de ciclo, um aumento da transparência
do processo e uma redução da imprevisibilidade do fluxo de trabalho.
Embora as áreas de intervenção em ORVs sejam pequenas, entre 250 m2 a 600 m2,
é possível utilizar o LBMS dividindo o empreendimento em partes menores
identificadas como locais. Esses locais podem ser separados em: área externa;
retaguarda e salão principal. A área externa consiste na fachada, estacionamento e
demais áreas externas anexas ao empreendimento; a área de retaguarda é qualquer
local interno que não seja destinado a comercialização do produto de venda do
empreendimento como: cozinha, estoque; sala de equipamentos; vestiários; sanitários
e outros; e o salão principal é onde o ponto de venda irá realizar sua função principal
dentro do setor de varejo, neste local é que os clientes finais serão atendidos. Com a
estrutura do empreendimento dividida em locais é possível: dimensionar o tamanho
da equipe para uma determinada tarefa, calcular a duração dessa atividade e analisar
dados de produtividade da tarefa comparando com a projeção planejada.
IV. Desenvolver um plano de controle do planejamento
Não basta apenas elaborar planejamentos de médio e curto prato, também é
necessária a adoção de um plano de ação que vise controlar e monitorar as exigências
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propostas nestes planejamentos, com a finalidade de verificar se estas estão sendo
alcançadas. Este plano de ação deve auxiliar o monitoramento do cumprimento das
metas de cada nível de planejamento. Uma forma prática de aplicação deste plano de
ação é a realização de reuniões periódicas com os responsáveis de cada processo
para discussão do andamento dos serviços conforme o planejamento. Essas reuniões
têm o objetivo de evitar o esquecimento da identificação de alguma restrição que
atrase a execução de alguma atividade.
Além das reuniões periódicas deve-se elaborar documentos visuais e relatórios com
gráficos contendo dados estatísticos que demostrem o PPC dos serviços e outros
índices de produtividade. Isto evidenciará de forma quantitativa o desempenho das
ativdades, por meio do cruzamento de dados do planejamento com os dados reais de
produção. Este tipo de ação permite que os envolvidos percebam com maior agilidade
a ocorrência de atrasos em atividades e a adoção dessas práticas pode promover
uma redução de parcelas que não agregam valor além de aumentar a transparência
do processo.
Os documentos e relatórios devem conter informações importantes como marcos préestabelecidos, datas de entrega de suprimentos e demais dados de acompanhamento
que possam apresentar de modo sintetizado o cenário atual da obra e compará-lo ao
cenário proposto nos planejamentos de médio e curto prazos.
V. Realizar junto com os agentes envolvidos uma análise da viabilidade dos projetos
em paralelo a fase de planejamento
É necessário que as empresas e seus subcontratados ao receberem os projetos do
cliente realizem uma análise eficaz do material com o objetivo de detectar
irregularidades que afetem o fluxo de trabalho. O envolvimento de todos os agentes
para análise dos projetos antes da fase preliminar de execução da obra além de
promover a redução da incidência de interrupção de fluxo de produção, pode favorecer
a formação de um time integrado, criando um ambiente colaborativo, que são
premissas do Fast Track.
Um ambiente colaborativo pode facilitar o compartilhamento de informações, fator
muito importante nas ORVs, pois nelas existem uma grande quantidade de atividades
sobrepostas executadas por diversos agentes envolvidos. Assim, as empresas devem
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encaminhar os projetos para estes agentes a fim de que verifiquem as possíveis
incompatibilidades entre projeto e obra e posteriormente, deve-se realizar uma
reunião com os envolvidos para consolidação do resultado desta análise. Ressalta-se
que a análise de projeto deve ocorrer simultaneamente com o processo de elaboração
de planejamento de médio e longo prazo descrito anteriormente na oportunidade de
aplicação I, pois caso contrário, a eficiência dos procedimentos apresentados na
referida oportunidade de aplicação será comprometida.
Entretanto, é necessário que este procedimento de análise seja constituído de um
processo estruturado de resolução de problemas, pois desta maneira, ao longo do
tempo, as empresas possuirão registros documentais que fornecerão dados para
implantação de melhorias nos processos, estas melhorias podem promover uma
maior competitividade no mercado.
VI. Promover uma parceria entre empresas projetistas e construtoras com finalidade
de reduzir as falhas de projeto
Uma das características das ORVs é a ausência de interação entre as empresas
projetistas e as empresas contrutoras, pois grande parte das ORVs são contratadas
pela modalidade DBB na qual as fases de projeto e construção são bem distintas.
Com isso a comunicação sobre questionamentos e dúvidas de projetos fica
prejudicada e muitos problemas são resolvidos diretamente na obra sem o
conhecimento dos projetistas. Porém, se as construtoras estrurarem os dados destas
falhas de projeto poderão tentar uma aproximação com as projetistas para a formação
de um time integrado.
A estruturação dos dados relacionados a falhas de projeto pode permitir que as
empresas se aproximem das empresas projetistas contribuindo para a formação de
futuras parcerias, conceito muito valorizado no Fast Track, cuja prática facilita a
implantação de princípios Lean, pois estimula as partes a evitarem os desperdícios. A
criação de parcerias entre projetistas e construtoras pode favorecer a comunicação
entre as empresas, permitindo que elas encontrem soluções rápidas para os
problemas de falhas de projetos possibilitando a redução das interrupções de fluxo de
produção que geram desvios nos prazos da obra.

164

Nesse sentido, uma forma prática de iniciar esta parceria é, após a análise
consolidada do projeto pelos agentes envolvidos, realizar uma reunião com empresa
projetista para eliminar as dúvidas e questionamentos quanto aos projetos e integar
as equipes de projeto e de obra. Assim, os ajustes de projetos poderão ser revisados
pelos projetistas sem que haja uma interrupção no fluxo das atividades de obra.
VII. Oferecer aos empreendedores as modadidades contratuais Design Build e Turn
Key para ORVs
Geralmente, neste tipo de segmento as obras são similares, com isso as empresas
acabam se especializando nas obras de determinado empreendedor e executam um
grande volume de obras iguais o que permite obter uma grande experiência no setor.
Por isso a criação das parcerias pode trazer vantagens que vão além dos ganhos em
produtividade e em qualidade no processo, as parcerias podem viabilizar para as
empresas parceiras a chance de realizarem novos projetos juntas com preços mais
competitivos no mercado, pois os custos atribuídos aos riscos decorrentes a falhas de
projeto seriam menores.
Para as construtoras que não possuem equipes de projetos, a criação da parceria
poderá ampliar sua competitividade no mercado permitindo que elas ofereçam aos
empreendedores de ORVs a condução dos serviços pela abordagem Fast Track ou
pela contratação dos serviços pelas modalidades tipo DB e Turn Key. Essas formas
contratuais integram as fases de projeto e de construção reduzindo os problemas de
divisão de interfaces que geralmente ocasionam interrupções no fluxo do processo.
Dessa maneira, problemas de desvios de prazos oriundos de falhas de projeto
poderão ser evitados reduzindo os atrasos nas entregas das ORVs.
VIII. Estabelecer uma parceria entre o setor de suprimentos do cliente e a construtora,
com o objetivo de garantir uma sincronia nas ações de logística de
abastecimento com relação ao tempo de exeução de obra.
Os itens fornecidos pelo cliente devem ser mapeados e controlados pelas construtoras
para evitar a ocorrência de desvios de prazos nas ORVs. Assim, é fundamental que a
construtora realize uma ação integrada com a gestão de suprimentos do cliente para
que os insumos e equipamentos adquiridos pelo cliente sejam entregues no tempo
determinado pelo planejamento da obra, evitando a interrupção do fluxo de trabalho.
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Em casos que o cliente fornecerá uma parcela de insumos à construtora, pode-se
dizer que o cliente passa a interpretar o papel de fornecedor, que será denominado
nesta pesquisa como cliente-fornecedor. No âmbito do pensamento Lean a relação
entre o cliente-fornecedor e a empresa é de aprendizagem recíproca, ou seja, ambos
procuram a compreensão mútua dos processos visando incorporar mais valor ao
produto. Este esforço conjunto permite a identificação e a eliminação de desperdícios,
bem como o aperfeiçoamento de processos de produção e de logística.
Uma forma prática de desenvolver esta parceria é o envolvimento da área de
suprimentos do cliente com a construtora desde o ínicio do planejamento da obra, a
fim de que a definição dos prazos de aquisição e de entrega de equipamentos sejam
sincronizados com as ações de execução da obra. Este envolvimento entre as partes
pode proporcionar a integração do time, tendo como objetivo comum a realização de
ações que não venham a prejudicar o cronograma de obras e o prazo de entrega da
ORV. Estas ações vão desde a escolha de fornecedores parceiros que permitam a
simplificação dos processos de cotação até a definição conjuntamente de
especificações de equipamentos que atendam os prazos necessários.
IX. Aplicar a ferramenta Just in Time em parceria com cliente com o objetivo de
sincronizar a logística de abastecimento de ambos.
Os princípios de time integrado e de formação de parcerias, presentes na abordagem
Fast Track, devem unir-se aos princípios Lean aplicando a ferramenta prática do JIT
para produzir ganhos mútuos. O JIT poderá promover: a redução do tempo dos ciclos
e da variabilidade, aumentando a velocidade do fluxo; o aumento da transparência
dos processos, permitindo a identificação de problemas e aumentando o
comprometimento entre os envolvidos; e a redução de atividades que não agregam
valor ao cliente, reduzindo os desperdícios como espera e making-do.
O JIT pode desenvolver uma sincronização entre a demanda da construtora e o
fornecimento do suprimento pelo cliente-fornecedor, permitindo que os insumos e os
equipamentos cheguem nas ORVs na quantidade e no tempo certos. Dessa maneira,
o fluxo de trabalho é contínuo; os desperdícios são evitados e a ocorrência de atrasos
na entrega ORVs é poderá ser reduzida. Embora a aplicação do JIT seja complexa as
construtoras podem iniciar o processo de implantação do JIT com apenas os insumos
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de responsabilidade do cliente sincronizando suas ações com os prazos préestabeleciodos de data de entrega de equipamentos.
X. Aplicar os conceitos de Kanban para reduzir problemas com a logística de
abastecimento de responsabilidade do cliente.
Para dar suporte à aplicação do JIT as empresas podem aplicar uma variação do
Kanban que é usado para controlar os estoques em processo, a produção e o
suprimento de materiais. Geralmente, o Kanban utiliza-se de sinalizadores para
ordenar o fluxo de produção, informando aos agentes envolvidos quando será
necessário entregar ou produzir uma determinada quantidade de peças ou matéria
prima.
As empresas que atuam no segmento de ORVs podem utilizar o sistema de Kanban
e criar um mecanismo de sinalização entre construtora e cliente-fornecedor para que
os suprimentos sejam produzidos e entregues no tempo adequado. Este mecanismo
de sinalização poderá ser diferenciado de acordo com a fase, informando quando será
necessário o cliente-fornecedor realizar a aquisição e quando será necessário
programar a entrega do suprimento.
Uma forma prática de utilizar o Kanban é por meio de softwares ou aplicativos de
celular que utilizam estes conceitos para que o fluxo da informação ocorra com maior
facilidade entre as partes envolvidas sinalizando a liberação da obra para entrega dos
equipamentos e vice-versa. A utilização do JIT juntamente com o Kanban pode
permitir uma otimização do fluxo de produção, reduzindo o tempo de ciclo e evitando
a geração de desperdícios.
XI. Desenvolver e implantar um sistema de gestão de melhoria contínua
Um dos princípios da Construção Enxuta apontado por Koskela (1992) é a
implantação de melhorias contínuas no processo, por isso recomenda-se que as
empresas firmem um compromisso formal de desenvolvimento de um sistema
estruturado de melhoria contínua baseado em aprendizado e amplamente difundido
por toda a empresa e demais agentes envolvidos.
O sistema estruturado de melhoria continua vai além de implantar ações pontuais de
melhoria, ele formaliza um plano no qual a empresa desenvolve uma metodologia para
que todo o processo produtivo seja analisado visando um aperfeiçoamento de suas
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atividades e a redução dos desperdícios. Esse plano deve ser amplamente divulgado
dentro da empresa e a partir daí os gestores devem incentivar e treinar as equipes a
utilizarem um processo estruturado de resolução de problemas.
Ao incentivar as equipes a buscarem o aperfeiçoamento de suas atividades as
empresas estarão promovendo o sentimento de pertencimento

aos seus

colaboradores. Esse sentimento faz com que haja um maior engajamento entre as
equipes fazendo com o time permaneça integrado, facilitando a comunicação entre
eles. Ao longo do tempo o processo de melhoria se transformará em uma meta
estratégica da empresa, que com o foco na solução de problemas poderá ganhar
competitividade no segmento de ORVs.
XII. Utilizar a ferramenta Relatório A3 para desenvolver a melhoria contínua
O desenvolvimento de um processo estruturado poderá ser iniciado com a aplicação
do Relatório A3. Esta ferramenta Lean pode possibilitar uma compreensão profunda
dos problemas por meio do mapeamento do fluxo de processos por meio de
diagramas, a partir daí é possível identificar as causas do problema e elaborar um
plano de ação para melhorar a situação atual. Nesse documento também será
possível o acompanhamento da eficácia das ações de melhorias implantadas.
O Relatório A3 além de dar maior credibilidade a estruturação do processo de melhoria
contínua, possibilita a integração do time pois permite que as partes envolvidas no
processo contribuam de maneira colaborativa para a solução dos problemas no
próprio local da obra, sem a necessidade de uma estrutura tecnológica para apoio.
Outro benefício da prática é a facilidade de interpretação das informações por todos
os envolvidos, pois a formatação do relatório permite a inclusão de ícones e diagramas
que favorecem o entendimento.
XIII.

Introduzir a utilização do formulário de melhoria continua nas ORVs.

Além do relatório A3, o processo de estruturação da gestão de melhorias poderá
introduzir a prática de registro dos problemas por meio de um formulário baseado no
ciclo PDCA para resolução de falhas no processo. Este formulário deve conter: a
descrição do problema, a causa do problema, os desperdícios gerados, a solução ou
melhoria proposta e o resultado obtido. A figura 36 apresenta um modelo simplificado
de formulário de processo melhoria contínua que poderá ser adaptado de acordo com
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as necessidades de cada empresa. A utilização sistemática do formulário juntamente
com o relatório A3 pode promover a formação de um sistema de gestão de
implantação de melhorias que permitirá a divulgação das ações por toda a empresa.
Figura 36 – Modelo de formulário de processo de melhoria contínua

Fonte: Elaborada pela autora

Os dados a serem preenchidos na caixa 1 são informações gerais da obra e devem
ser preenchidos da seguinte maneira:


Identificação da obra: nome que a obra é reconhecida dentro da empresa;



Responsável: nome da pessoa encarregada do serviço;



Cargo: função que a pessoa exerce naquela obra;



Local: endereço da obra;



Atividade: descrição da tarefa na qual o formulário se reporta como exemplo:
pintura das paredes do salão principal.

As informações da caixa 2 são pertinentes a identificação dos desperdícios que o
problema ocasionou. Nesta caixa não há limites de preenchimento de opções de
desperdícios, mas é importante que o autor do formulário tenha conhecimento dos
conceitos de desperdícios abordados nesta pesquisa. Portanto, as empresas devem
capacitar e treinar seus colaboradores sobre o tema.
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A caixa 3 registrará as informações sobre o problema com base no ciclo PDCA de
tomada de decisões para resolução de problemas. Dessa maneira a caixa 3 é
composta por quatro campos de preenchimento: problema, causa do problema,
solução ou melhoria e resultado obtido. No campo problema deve-se descrever a falha
demonstrando em que situações ocorre e qual a sua consequência para o
funcionamento do processo.
No campo causa do problema deve-se descrever as razões que favoreceram o seu
surgimento, e no campo solução deve-se descrever as propostas que foram
implementadas para correção da falha. Por último no campo resultado obtido deve-se
identificar o impacto das ações tomadas.
A caixa 4 consiste em registrar a possibilidade de aplicação da melhoria implantada
em outras obras, além de registrar a data de preenchimento do formulário e assinatura
do responsável pelas informações.
O preenchimento deste formulário deve ser realizado somente pela equipe de
trabalho, podendo ser restringida até ao nível hierárquico de encarregado dos
serviços, sendo efetuado somente quando a melhoria fosse implantada. Ressalta-se
que este modelo de formulário é uma sugestão de registro de ações de melhorias,
portanto, algumas modificações podem ser incorporadas conforme a necessidade de
cada empresa.
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9. VALIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO FINAL DAS OPORTUNIDADES DE
APLICAÇÃO
O capítulo é dividido em duas seções: a validação e a apresentação final do artefato.
Na seção de validação a versão inicial das oportunidades de aplicação foram
avaliadas por um grupo de especialistas, que fizeram algumas considerações na
proposta. Em seguida algumas sugestões foram acrescentadas modificando a versão
inicial das oportunidades de aplicação. Assim, na segunda seção uma versão final das
oportunidades de aplicação dos conceitos da CE e do Fast Track em ORVs segundo
as considerações e sugestões feitas pelos participantes é apresentada.

9.1 Análise da validação
Seguindo com o delineamento da pesquisa, esta etapa consistiu em submeter as
oportunidades de aplicação dos princípios Lean e dos conceitos do Fast Track em
ORVs, descritas no capítulo anterior, a um grupo de especialistas da área de
construção civil para avaliação. Foram selecionados 12 participantes sendo: 5
especialistas (engenheiros e arquitetos) que atuam na gestão de produção de ORVs;
3 empresas que foram entrevistadas no desenvolvimento da pesquisa; 1 especialista
em gerenciamento de ORVs e 3 professores acadêmicos da área de planejamento de
obras. Entretanto, dos 12 participantes selecionados somente 9 participaram
efetivamente do grupo focal, portanto, as oportunidades de aplicação foram avaliadas
por: 4 especialistas em ORVs; 2 empresas, 1 gerenciadora e 2 acadêmicos.
As 13 oportunidades de aplicação foram divididas em quatro temas baseados nas
quatro causas descritas anteriormente, na seção 8.1. Cada tema foi abordado
separadamente em encontros distintos para que não houve dificuldades de
interpretações pelos participantes.
A análise dos dados foi dividida em duas fases. A primeira fase consistiu em uma
análise etnográfica em que a pesquisadora examinou as citações diretas de cada
participante individualmente e as classificou de acordo com as seguintes categorias:
aplicável, aplicável com adequação e não aplicável. A citação “aplicável” é aquela em
que o participante concordou plenamente com a oportunidade proposta. A citação
“aplicável com adequação” é aquela em que o participante concorda com a
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oportunidade proposta, mas sugere alguma modificação. Por fim, a citação “não
aplicável” é aquela em que o participante não concorda com a oportunidade de
aplicação proposta. Dessa maneira, as citações foram classificadas e sintetizadas no
quadro 28.
Quadro 28 – Análise das citações dos participantes

Fonte: elaborado pela autora

Na segunda fase de análise dos resultados fez-se a somatória das quantidades de
citações por categoria e criou-se um sistema de pontuação que atribuiu pesos para
cada uma das categorias definidas na fase 1, conforme mostra o quadro 29. Dessa
maneira, para cada citação classificada como “aplicável” foi atribuído peso 3; para
cada citação classificada como “aplicável com adequação” foi atribuído peso 2 e para
cada citação classificada como “não aplicável” foi atribuído o peso zero.
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Quadro 29 – Quantidade de citações das oportunidades de aplicações classificadas por
categoria

Fonte: elaborado pela autora

Posteriormente, foi realizada a somatória dos pesos de cada oportunidade de
aplicação e definiu-se três intervalos de concordância segundo a somatória dos pesos
correspondentes a cada oportunidade de aplicação. Estes intervalos a foram definidos
da seguinte maneira:


Se a somatória dos pesos estiver entre 27 a 21 pontos a proposta de
oportunidade de aplicação será considerada “aplicável”;



Se a somatória dos pesos estiver entre 20 a 10 pontos a proposta de
oportunidade de aplicação será considerada “aplicável com adequações” e
deve ser revisada conforme considerações sugeridas pelo GF;



Se a somatória dos pesos for inferior a 10 pontos a oportunidade de aplicação
será considerada “não aplicável” e não deve ser considerada neste estudo.
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Os resultados obtidos pela somatória dos pesos atribuídos por categoria a cada
oportunidade de aplicação foram sintetizados no quadro 30, que demonstra a
pontuação de cada oportunidade de aplicação e sua respectiva classificação de
acordo com os critérios adotados.
Conforme o quadro 30 foram categorizadas como “aplicável” as oportunidades de
aplicação: I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII e XIII. Considerou-se como “aplicável com
adequação” as oportunidades de aplicação: III, VI, IX e X. Não houve nenhuma
oportunidade categorizada como “não aplicável”.
Quadro 30 – Classificação das oportunidades de aplicação de acordo com a somatória dos
pesos atribuídos por categoria

Fonte: elaborada pela autora
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9.1.1 Análise dos resultados do tema 1
Observa-se que as oportunidades “elaboração de um planejamento de médio e curto
prazo com um planejamento com a integração de seus cronogramas” e
“desenvolvimento de um plano de controle do planejamento” obtiveram a pontuação
máxima, pois foram consideradas como aplicáveis em ORVs por todos os
participantes.
A oportunidade “ utilização de LPS para o desenvolvimento do planejamento de curto
prazo” foi considerada aplicável, entretanto dois participantes consideraram que ela
deve ser revisada. A revisão sugerida consiste em modificar a frequência das
reuniões, pois eles entendem que estas devem ocorrer a cada dois dias, devido a
velocidade das ORVs.
A oportunidade “utilização de LBMS para o planejamento das ORVs” foi considerada
aplicável com adequação. Para alguns participantes o uso do LBMS deve ser
condicionado ao tamanho e duração da ORVs, eles sugeriram o uso somente em
ORVs com área de interferência maior que 500 m2 e tempo de duração superior a 4
meses. Outros participantes consideram a oportunidade não aplicável e sugeriram o
uso de ferramentas de metodologias ágeis. Dessa maneira, a oportunidade foi
classificada como aplicável com adequação e será revisada na versão final
considerando as sugestões oferecidas pelo GF.

9.1.2 Análise dos resultados do tema 2
Observa-se que a oportunidade “realizar análise de projetos com os agentes
envolvidos, simultaneamente com a elaboração do planejamento” foi considerada
aplicável. Entretanto, alguns participantes consideraram que geralmente as
construtoras não possuem tempo suficiente para uma análise eficaz, por isso ela não
é realizada.

Outra restrição apontada foi a falta de pessoas capacitadas para

realização desta prática, pois alguns agentes envolvidos não possuem uma estrutura
organizacional adequada.
A oportunidade “ promover uma parceria entre projetistas e construtoras com a
finalidade de reduzir falhas de projeto” foi considerada aplicável com adequação. Os
participantes sugeriram que as parcerias tenham como finalidade principal a
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implantação de um processo de melhoria contínua. Eles recomendaram a utilização
do relatório A3 para elaboração de um processo estruturado de resolução de
problemas gerados por falhas de projeto. Um dos participantes considera não
aplicável, pois as empresas projetistas também subcontratam os serviços, portanto
isso dificultaria a formação da parceria com uma única empresa.
A oportunidade “ oferecer aos empreendedores as modalidades contratuais DB e Turn
Key para ORVs” foi considerada aplicável. Os participantes que não foram favoráveis
a aplicação da oportunidade contestaram que o uso dessa modalidade dificulta a
transparência no processo, pois quando ocorre uma falha o empreendedor não
consegue identificar a origem do erro.

9.1.3 Análise dos resultados do tema 3
A análise da oportunidade “estabelecer uma parceria entre o setor de suprimentos do
cliente e a construtora sincronizando as ações de logística de abastecimento” foi
considerada aplicável. Entretanto, alguns participantes alertaram que a eficácia desta
oportunidade está associada ao compartilhamento de informações entre os envolvidos
que deve ocorrer de forma contínua e sincronizada.
Com relação as oportunidades “aplicar a ferramenta JIT em parceria com o cliente
para sincronizar a logística de abastecimento de ambos” e “aplicar o conceito Kanban
entre a construtora e o cliente” foram avaliadas como aplicável com adequação, pois
estas ferramentas requerem o estabelecimento de rotinas e o desenvolvimento de
recursos de tecnologia de informações entre os envolvidos. Assim, a eficácia da
oportunidade de aplicação fica subordinada ao nível de comprometimento dos
envolvidos e a quantidade e a qualidade de recursos que o cliente possui para
favorecer a implantação das ferramentas.

9.1.4. Análise dos resultados do tema 4
Observa-se que a oportunidade de aplicação “ desenvolver e implantar um sistema de
gestão de melhoria continua” foi avaliada como aplicável por todos os participantes,
obtendo pontuação máxima de 27 pontos.
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A oportunidade “ utilização do relatório A3 para fomentação do processo de melhoria
continua” também foi considerada aplicável, entretanto um participante não a
considerou aplicável, pois acredita que sua utilização somente é eficaz em obras que
não possuam muitos agentes envolvidos.
Com relação aos resultados obtidos na análise da oportunidade “ introduzir a utilização
do formulário de melhoria contínua”, observa-se que é classificada como aplicável
com adequação. A primeira adequação refere-se à necessidade de um treinamento
para que os campos das caixas 2 e 3 sejam corretamente preenchidos, pois os
participantes entendem que o responsável pelas informações deve ter conhecimento
dos conceitos de desperdícios e também deve descrever adequadamente cada etapa
da caixa 3 baseado nos conceitos do PDCA. Assim, para um bom uso do formulário
eles sugerem a realização de treinamento com os responsáveis pelo preenchimento.
A segunda sugestão foi a inclusão do formulário em um aplicativo digital, a fim de que
possa ser preenchido com maior agilidade em dispositivos móveis. Por último, foi
sugerido que no campo responsável seja descriminado todos os envolvidos no
processo, essa ação poderia criar um envolvimento e um sentimento de
responsabilidade maior entre os participantes, e com isso um monitoramento mais
eficaz da ação de melhoria.

9.2 Versão final das oportunidades de aplicação
Com o objetivo de melhorar as oportunidades de aplicação propostas as sugestões
comentadas pelo grupo focal foram analisadas e, com isso algumas oportunidades de
aplicação foram revisadas. Após análise do quadro 31 verificou-se que nenhuma das
oportunidades de aplicação foram consideradas como “não aplicável”, portanto não
houve a elimininação de nenhuma delas.
Entretanto, os participantes sugeriram acrescentar uma nova oportunidade de
aplicação no tema 2, portanto na versão final foi incluída a oportunidade de aplicação
denominada “elaborar um processo estruturado de resolução de problemas de falhas
de projeto com base no relatório A3”. Assim, o resultado final da pesquisa apresenta
14 oportunidades de aplicação dos princípios Lean e dos conceitos do Fast Track em
ORVs, conforme demonstra a figura 37.
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Figura 37 – Versão final das oportunidades de aplicação dos princípios da CE e dos conceitos
do Fast Track em obras rápidas de varejo

Fonte: autora
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I. Elaborar um planejamento de médio e curto prazo com a integração dos seus
cronogramas
Essa oportunidade foi considerada “aplicável” pelos participantes, portanto não houve
modificação entre a versão inicial e final.
II. Utilizar a ferramenta Last Planner System para o desenvolvimento do
planejamento de curto prazo, com a realização de no mínimo de duas reuniões
semanais.
Embora essa oportunidade de aplicação tenha sido definida como “aplicável”
considerou-se a sugestão de alguns participantes do GF que recomendaram
aumentar a periocidade das reuniões. Entretanto, sabe-se que essa prática nem
sempre é possível, devido a rotina da obra, por isso foi incluída a recomendação da
realização de no mínimo duas reuniões por semana.
III. Utilizar o Location Based Management System para o planejamento de obras que
tenham área de intervenção maiores que 500 m2 e/ou tempo de duração superior
a 120 dias.
A oportunidade de aplicação foi considerada como “ aplicável com adequação”,
portanto, ela foi alterada com base nas sugestões do GF que aconselharam a
utilização da ferramenta somente para ORVs com áreas e/ou tempo de duração
maiores, onde a repetição de atividades, o balanceamento e a sincronização das
equipes necessitam de uma análise mais acurada. Assim, a oportunidade de
aplicação ficou restrita a obras com área de intevenção maiores que 500 m2 e/ou
tempo de duração superior a 120 dias. Entretanto, entende-se que de acordo com a
estrutura organizacional da empresa é possível utilizar a ferramenta em obras de
menor porte e/ou tempo de duração inferior a 120 dias.
IV. Desenvolver um plano de controle do planejamento
A referida oportunidade foi considerada “aplicável” e não houve alterações entre a
versão inicial e final. Assim, reafirma-se a necessidade de implantação dessa
oportunidade para monitorar o andamento dos planejamentos de médio e curto prazo
citados na oportunidade I.
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V. Realizar junto com os agentes envolvidos uma análise da viabilidade dos projetos
em paralelo a fase de planejamento. Capacitar os colaboradores para realização
desta ação.
A oportunidade de aplicação foi considerada “aplicável”. Entretanto, sabe-se que nem
sempre a empresa possui uma equipe capacitada para a realização desta tarefa, por
isso acrescentou-se a necessidade de capacitação dos colabores para execução
desta análise.
Na prática as empresas podem utilizar o conhecimento dos profissionais com mais
experiência em ORVs para juntamente com a equipe de planejamento verificarem as
falhas de projeto. Também deve-se incluir nesta equipe encarregados ou gestores das
empresas terceirizadas para que a análise seja mais eficaz.
VI. Promover uma parceria entre empresas projetistas e construtoras com a finalidade
de reduzir as falhas de projeto
Para essa oportunidade não houve alteração entre as versões inicial e final propostas,
pois a adequação sugerida pelos participantes foi a inclusão de uma nova
oportunidade de aplicação que necessita da efetivação dessa parceria. Assim,
acrescentou-se a oportunidade VII que irá promover a formação da parceria.
VII. Utilizar a ferramenta de melhoria contínua A3 juntamente com as empresas
projetistas com o objetivo de reduzir as incompatibilidades entre o projeto e a obra
Os participantes aconselharam a inclusão desta oportunidade como forma de mitigar
os problemas de incompatibilidade entre o projeto e a obra. O formulário possibilitará
aos envolvidos a visualização do problema de falhas de projeto de uma maneira mais
ampla, analisando as suas origens e seus principais efeitos, com isso pretende-se
evitar que os problemas sejam recorrentes.
VIII.

Oferecer aos empreendedores as modalidades contratuais Design Build e Turn

Key para ORVs
Não houve alteração entre a versão inicial e versão final proposta para esta
oportunidade, sendo considerada “aplicável”. A aplicação desta oportunidade
promoverá ganhos para todos os envolvidos no processo, pois a utilização dessas
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modalidades facilita a integração das fases de projeto e de construção, reduzindo
problemas de falhas de projeto que geram desvios de prazos em ORVs.
IX. Estabelecer uma parceria entre o setor de suprimentos do cliente e a construtora,
com o objetivo de garantir uma sincronia nas ações de logística de abastecimento
com relação ao tempo de execução da obra.
A oportunidade de aplicação foi considerada “aplicável” e não houve alteração entre
a versão inicial e versão final proposta. Entretanto, os participantes do GF consideram
como problema a sincronização das informações entre os envolvidos, por isso para
garantir um maior desempenho dessa aplicação deve-se considerar a prática das
oportunidades X e XI.
X. Aplicar a ferramenta Just in Time em parceria com o cliente com o objetivo de
sincronizar a logística de abastecimento de ambos.
Embora esta oportunidade de aplicação tenha sido considerada “aplicável com
adequação” não houve alteração entre a versão inicial e a versão final, pois as
considerações apontadas refere-se à necessidade de comprometimento entre as
equipes. Porém, entende-se que ao firmarem a parceria entre construtora e clientefornecedor o comprometimento em realizar as ações conjuntas por intermédio dessa
ferramenta será efetivado.
XI. Aplicar os conceitos de Kanban para reduzir os problemas com a logística de
abastecimento de responsabilidade do cliente.
Nesta oportunidade de aplicação não houve alterações entre as versões, embora
tenha sido considerada “aplicável com adequação” devido ao argumento citado na
oportunidade X. Entretanto, para as empresas que executam ORVs a utilização da
ferramenta Kanban como um sinalizador das ações logísticas de abastecimento
facilitará o reconhecimento dos gargalos da obra. Também nesta oportunidade,
entende-se que a formação da parceria permitirá o comprometimento necessário entre
as equipes para que a ferramenta seja utilizada com eficiência.
XII. Desenvolver e implantar um sistema de gestão de melhoria contínua.
Esta oportunidade de aplicação foi considerada “aplicável” por todos os participantes
do GF e não houve alterações entre as versões. A implantação de um sistema
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estruturado de gestão de melhoria contínua é uma prática que as empresas de ORVs
devem introduzir em suas culturas organizacionais, pois pode trazer vantagens como
redução de desperdícios e aumento da competividade no mercado.
XIII.

Utilizar a ferramenta do Relatório A3 para desenvolver a melhoria contínua.

Não houve alterações entre as versões nesta oportunidade de aplicação. Entende-se
que o uso da ferramenta Relatório A3 para ORVs fomentará o processo de melhoria
contínua, permitindo que os processos de gestão de produção sejam analisados por
todos os envolvidos e a partir daí ocorram ações que eliminem atividades que não
agregam valor e que reduzam os desperdícios.
XIV.

Introduzir a utilização do formulário de melhoria contínua nos processos de

ORVs. Desenvolver sua aplicação em formato digital acessível em aplicativos
móveis.
A oportunidade de aplicação foi considerada “aplicável”, entretanto houve uma
alteração entre a versão inicial e final proposta conforme considerações dos
participantes.

Eles

consideraram

viável a utilização do formulário,

porém

aconselharam o desenvolvimento da ferramenta em um formato digital acessível em
aplicativos móveis para facilitar o preenchimento no local da obra. A introdução do
formato digital também permitirá que os agentes envolvidos consigam preencher o
formulário quando for necessário. Dessa maneira acrescentou-se na oportunidade
esta consideração, pois viabilizará o uso de todos os envolvidos no processo.
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10. Conclusão e considerações finais
Esta dissertação objetivou estudar e desenvolver oportunidades de aplicação dos
princípios da Construção Enxuta e da abordagem Fast Track em Obras Rápidas de
Varejo. Este objetivo teve duas motivações, a primeira foi a carência de práticas de
gestão de produção em ORVs que melhorem o fluxo contínuo das obras e,
consequentemente, reduzam a incidência de atrasos na entrega da obra. A segunda
motivação foi a identificação de uma lacuna na discussão acadêmica sobre a gestão
de obras rápidas do setor de varejo que utilizam os princípios Lean juntamente com
os conceitos da abordagem Fast Track.
As principais contribuições desta pesquisa foram: i) a identificação das principais
causas de desvios de prazos que induzem ao atraso na entrega das ORVs e ii) a
elaboração de oportunidades de aplicação de ações de gestão baseadas em
princípios Lean e conceitos do Fast Track com o objetivo de reduzir a incidência de
atrasos na entrega das ORVs.
Por meio da revisão da literatura foi possível considerar que alguns princípios Lean e
conceitos da abordagem Fast Track podem associadamente ser aplicados em ORVs,
com a finalidade de mitigar problemas de gestão de produção que geram atrasos na
entrega das ORVs mesmo em obras que tem uma abordagem tradicional de
gerenciamento.
Durante o desenvolvimento do método de investigação de opiniões por entrevistas,
com empresas que atuam no segmento, pode-se identificar que as principais causas
de desvios de prazos nas ORVs são: i) a ausência de um processo estruturado de
planejamento e controle das ORVs; ii) as falhas de incompatibilização do projeto com
a execução obra; iii) a ausência de ações compartilhadas com o cliente na logística
de abastecimento e iv) a inexistência de um sistema de gestão de melhoria contínua.
A partir daí ao longo do trabalho desenvolveu-se oportunidades de aplicação dos
princípios Lean juntamente com os conceitos de Fast Track visando reduzir atrasos
na entrega das ORVs.
As oportunidades de aplicação foram avaliadas por um grupo focal de especialistas e
uma versão final foi constituída de 14 oportunidades de aplicação dos princípios Lean
e da abordagem Fast Track em ORVs. Essas oportunidades, além de permitir a
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redução dos atrasos na entrega das ORVs, visam estimular e guiar as empresas a
iniciarem uma transição da gestão de produção tradicional para a abordagem Lean,
introduzindo alguns conceitos associados a prática de obra.
A principal contribuição prática do desenvolvimento do modelo de oportunidades de
aplicação é promover a fomentação do desenvolvimento de práticas de planejamento
e controle de gestão de obras, por meio da utilização de conceitos Lean e Fast Track,
às empresas de construção de pequeno e médio porte que, usualmente, executam
ORVs com baixo nível de planejamento e controle. O entendimento e a aplicação das
oportunidades de aplicação poderão auxiliar as empresas construtoras a evitar
desvios de prazos e atraso na entrega, pois a formalização do planejamento e controle
da obra possibilitará a identificação com maior clareza das restrições e dos
desperdícios que geram interrupções de fluxo de trabalho.
Durante a análise das entrevistas observou-se que algumas empresas possuem um
grau de informalidade muito elevado com relação a elaboração de ações de
planejamento e de controle. Para estas empresas a aplicação de algumas
oportunidades como a implantação do LBMS, do JIT e do Kanban serão difíceis e
poderão levar mais tempo para suas efetivações, porém se houver um envolvimento
da alta direção disponibilizando recursos essas oportunidades não serão
consideradas impossíveis de aplicar.
A

implantação

das

14

oportunidades

de

aplicação

envolverá

mudanças

comportamentais e gerenciais em várias áreas das empresas, por isso é necessário
que todos os colaboradores e a alta direção estejam comprometidos com o plano, pois
caso contrário as barreiras de implantação como os problemas culturais e a filosofia
da empresa, apontados pelas empresas durante as entrevistas, não poderão ser
superados.
Para o GF algumas oportunidades de aplicação que envolvem parcerias com outras
empresas podem ter baixa eficiência devido a falta de comprometimento entre os
agentes envolvidos, portanto será necessário que as empresas integrem os times e
promovam um sentimento de engajamento entre os colaboradores.
A principal delimitação da pesquisa consiste na ausência do acompanhamento da
aplicação prática dessas oportunidades em um estudo de caso em que o
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planejamento e controle da gestão de produção da obra fosse norteado pela CE,
promovendo um aprofundamento do estudo das oportunidades prescritas. Entretanto,
esta lacuna poderá abrir caminhos para novas pesquisas.
Durante a análise das considerações qualitativas individuais do grupo focal foi
possível verificar que algumas oportunidades de aplicação tiveram classificações
divergentes entre as categorias “aplicável”, “aplicável com adequação” e “não
aplicável”. Dessa maneira, a classificação da oportunidade de aplicação nas
categorias citadas foi fundamentada nos intervalos de concordância segundo a
somatória dos pesos de cada oportunidade de aplicação. Por isso, considera-se
também como delimitação da pesquisa a quantidade de grupos focais e de
participantes que constituíram este estudo. Entende-se que a validação das
oportunidades de aplicação com um número maior de participantes poderia trazer
maiores contribuições para esta pesquisa e um melhor refinamento do modelo
apresentado. Dessa maneira, oportunidades de aplicação que apresentaram opniões
muito divergentes quanto a aplicabilidade entre os participantes, como as
oportunidades de aplicação III, VI, IX e X, provavelmente, necessitam de uma análise
mais acurada por meio da ampliação da quantidade de participantes do processo de
validação.
Um ponto a ser considerado ao utilizar a técnica de grupo focal para validação de um
artefato é a diversidade e a espontaneidade das observações, das interpretações e
dos pontos de vista diferenciados entre os participantes, promovendo o diálogo e a
abertura de espaço para manifestação da subjetividade. Dessa maneira, percebe-se
que membros da mesma categoria de perfil de participantes apresentam suas
percepções de aplicabilidade das oportunidades de forma diferenciada em relação aos
demais da mesma categoria de perfil. Assim, entende-se que nestas situações é
necessário que o pesquisador avalie com cautela as visões diferenciadas com o
objetivo de compreender as causas das diversidades de avaliações. Com isso,
considera-se como limitação da pesquisa a compreensão das visões diferenciadas de
uma oportunidade de aplicação em membros de uma mesma categoria de
participantes, pois as causas das divergências podem ter diversas origens que vão
desde a interpretação incorreta do tema até a vivência de experiências anteriores
pelos participantes.
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Sugestões para trabalhos futuros
A inspiração para o desenvolvimento de trabalhos futuros são:


Aprofundamento da pesquisa introduzindo um estudo de caso com aplicação das
oportunidades descritas, demonstrando po meio de indicadores quantitativos a
melhoria dos processos;



Desenvolvimento de uma pesquisa de validação das oportunidades de aplicação
em um ambiente amostral de maior abrangência, incluindo os empreendedores na
validação do modelo;



Elaboração de diretrizes ou manuais que auxiliem a estruturar o processo de
transição da abordagem tradicional de gestão para a abordagem Lean aplicados a
ORVs;



Desenvolvimento de novas ferramentas baseadas nas oportunidades propostas;



Realização de um estudo de caso com aplicação da parceria entre setor
suprimentos do cliente e construtora, com a utilização das ferramentas propostas
e demonstrando as melhorias por meio de indicadores quantitativos;



Realização de um estudo de caso em ORVs que apliquem simultaneamente os
princípios Lean e a abordagem Fast Track.
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GLOSSÁRIO

Atraso: qualquer desvio de prazo que gere postergação da data de conclusão de uma
tarefa durante a execução da obra e/ou retarde a data de entrega da obra.
Ciclo PDCA: método de tomada de decisões constituído por quatro etapas:
planejamento, execução, verificação e implantação de ações corretivas.
Design Bid Build (DBB): modalidade contratual na qual projeto e obra são
contratados separadamente.
Design Build (DB): modalidade contratual na qual projeto e obra são objetos de um
único contrato.
Desperdício: são atividades desnecessárias que geram custo e não agregam valor
ao cliente
Fast Track (FT): abordagem de gestão de obras cuja característica principal é a
sobreposição de atividades para reduzir o tempo de duração da entrega da obra.
Just in Time (JIT): ferramenta de gestão que determina o processo de logística de
abastecimento para que os insumos sejam fornecidos na quantidade, no tempo e no
local certos.
Kanban: ferramenta de sinalização que tem o objetivo de controlar os fluxos de
transporte, de produção e de fornecimento dos insumos.
Last Planner System (LPS): ferramenta de gestão que permite a análise das
atividades que devem ser realizadas transformando em atividades que podem ser
realizadas, por meio da remoção das restrições.
Lean Construction (LC): também denominada Construção Enxuta (CE); é a
adaptação dos princípios e conceitos da produção enxuta para aplicação na
construção civil. Tem como principais objetivos reduzir os desperdícios, maximizar o
valor para o cliente e melhorar continuamente o processo.
Location Based Management System (LBMS):

ferramenta de planejamento e

controle cujo objetivo é otimizar o fluxo de trabalho sincronizando atividades e equipes
de trabalho.
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Obra Rápida de Varejo (ORV): obras de pequeno porte e de curto prazo realizadas
em empreendimentos do setor de varejo para adequação das instalações dos pontos
de venda.
Planejamento de curto prazo: nível temporal de planejamento que tem o objetivo de
determinar e dimensionar pacotes de trabalho, disponibilizar recursos e sequenciar as
atividades para que as metas propostas sejam atingidas.
Planejamento de longo prazo: nível temporal de planejamento que tem o objetivo
de definir as metas estratégicas e táticas da obra.
Planejamento de médio prazo: nível temporal de planejamento que tem o objetivo
de definir os recursos necessários a fim de ajustar o plano de longo prazo ao
planejamento de curto prazo.
Plano de controle do planejamento: consiste na elaboração de uma estratégia de
monitoramento das ações planejadas a fim de verificar o desenvolvimento das metas
estabelecidas.
Relatório A3: ferramenta utilizada para resolução de problemas, composta por uma
sequencia de etapas baseadas no ciclo PDCA.
Turn key: modalidade contratual na qual um único agente é contratado para entregar
o empreendimento completo.
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ANEXO
Roteiro das entrevistas

1.

Parte 1 – Caracterização da Empresa
Quantos anos tem a empresa?
Atualmente, quantas obras a empresa tem?
Quantas obras podem ser consideradas como obras rápidas do segmento de varejo?
Quantas obras rápidas de segmento de varejo a empresa já executou durante todos
estes anos?
Parte 2 - Caracterização do Entrevistado
Qual a sua formação acadêmica?
Quantos anos atua na área da construção civil?
Qual o cargo/função na empresa?
Parte 3 – Caracterização da tipologia de obra
Qual o prazo médio de duração de uma obra rápida do setor de varejo?

(
(
(
2.

) Entre 30 a 90 dias
) Entre 90 a 180 dias
) Mais que 180 dias
Qual é média de área de construção?

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

) Entre 90 m2 a 250 m2
) Entre 250 m2 a 600 m2
) Maior que 600 m 2
Geralmente, estas obras são:
) Construções novas
) Reforma ou adequação de um ambiente já construído
Parte 4 – Caracterização do Cliente
1. Os clientes que contratam este tipo de obra, geralmente são do segmento de varejo
(lojas, restaurantes, bancos, casas de câmbio, etc.)?
2. Os clientes já possuem uma padronização das obras, que caracterizam a identidade
da empresa? Que tipo de padronização?
3. Na sua opinião, de uma maneira geral, uma obra entregue no prazo é algo que este
tipo de cliente considera importante?
( ) Sim
( ) Não. Por que?
4. Você consegue pontuar o quanto é esta importância?
0 - Sem importância
1 - Pouco importante
2 - Importante
3 - Muito Importante
Parte 5 – Caracterização das Causas de Atraso de obra
1. Quais são as principais causas de atrasos em obras rápidas do setor de varejo?
2. Você consegue pontuar o grau de importância das causas atrasos em obras rápidas
do setor de varejo, conforme a escala abaixo:
0 – Sem importância
1 – Pouco importante
2 - Importante
3 – Muito importante
a) Mão de obra desqualificada
0
1
2
3
b) Falta de planejamento
0
1
2
3
c) Falta de espaço para estoque de materiais
0
1
2
3
d) Logística de abastecimento (transporte, movimentação)
0
1
2
3
e) Making-do (iniciar sem ter todos os insumos necessários
0
1
2
3
f) Falta de compatibilidade entre projeto e execução da obra
0
1
2
3
g) Outros
0
1
2
3
3. Na sua opinião, neste tipo de obra qual seria o caminho crítico?
(
(
(
3.
(
(
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4. Quais são as ações geralmente tomadas para acelerar o caminho crítico?
Parte 6 – Caracterização do Planejamento da obra
1. Nas obras rápidas de Varejo é elaborado algum documento formal para o
planejamento da obra?
2. É a construtora que elabora este planejamento ou recebe de terceiros?
3. Na sua opinião, este documento é considerado um planejamento de:
( ) longo prazo
( ) médio prazo
( ) curto prazo
4. Este planejamento é suficiente para o bom andamento da obra ou é necessário
elaborar mais alguma outra forma de gestão e controle? Qual?
5. São feitas reuniões com cliente, construtora e demais envolvidos para alinhar o
planejamento da obra?
( ) Não
( ) Sim. Com que frequência?
Parte 7 – Caracterização da Logística de Abastecimento
1. Como é realizada a logística de estoque dos principais materiais dessas obras?
( ) Direto do fornecedor para obra
( ) Entrega em um galpão da Construtora e, posteriormente, é encaminhado à obra
( )Outros
2. Existem materiais que são adquiridos diretamente pelo cliente e que a Construtora
somente faz a instalação/colocação? Quais?
3. Os materiais fornecidos diretamente pelo cliente, geralmente, chegam na obra:
( ) antes do prazo, portanto, necessitam de um local para estocagem
( ) no tempo adequado, portanto, não necessitam de estocagem
( ) fora do prazo planejado.
Com que frequência? ( ) Raramente ( ) as vezes ( ) Sempre
4. A liberação do material adquirido pelo cliente para envio à obra é realizada por quem?
( ) Cliente
( ) Construtora
( ) Outros. Quem?
5. Quando o material não chega no prazo correto na obra, o que é feito:
( ) Paralisam as atividades e aguardam a chegada do material
( ) Iniciam as atividades e param somente quando o insumo faz falta (making-do)
( ) Outros. O que?
Parte 8 – Caracterização da Mão de Obra
1. Os funcionários que trabalham nestas obras são:
( ) efetivos (contratados pela construtora)
( ) terceirizados
( ) ambos
2. Qual a porcentagem de mão de obra terceirizada?
( ) Menor que 20%
( ) Entre 20% e 50%
( ) Maior que 50%
3. Na sua equipe de mão de obra existem funcionários que voce considera polivalente,
que realizam mais de uma atividade específica?
( ) Não
( ) Sim.
4. Você consegue quantificar?
( ) Menor que 20%
( ) Entre 20% e 50%
( ) Maior que 50%
5. Com que frequência os funcionários efetivos são treinados para desempenhar suas
funções:
( ) Raramente, pois são funcionários experientes e já conhecem os procedimentos.
( ) Somente quando há algum procedimento novo .
( ) Sempre passam por um processo de reciclagem de conhecimento
Parte 9 – Caracterização do Making-do
1. Com relação a falta de compatibilidade de projetos percebida durante a obra. Com
que frequência isto acontece?
( ) Nunca
( ) Raramente
( ) Sempre
2. Com que frequência a obra inicia serviços e interrompe em seguida por falta de algum
insumo?
( ) Nunca
( ) Raramente
( ) As vezes
( ) Sempre
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3. Geralmente, estas interrupções têm origem em algum dos fatores abaixo, voce
consegue identificar com que frequência estes acontecem?
0 – Nunca
1 - Raramente
2 – Ás vezes
3 - Sempre
a) Projetos incompletos e/ou com incompatibilidades
0
1
2
b) Falta de material e/ou equipamentos
0
1
2
c) Falta de mão de obra
0
1
2
d) Outros. Quais?
0
1
2
4. Levando em consideração o cumprimento de prazo da obra, qual o grau de
importância você daria para estas interrupções dos serviços?

3
3
3
3

0 - Sem importância 1 - Pouco importante
2 – Importante 3 - Muito Importante
a) Projetos incompletos e/ou com incompatibilidades
0
1
2
3
b) Falta de material e/ou equipamentos
0
1
2
3
c) Falta de mão de obra
0
1
2
3
d) Outros. Quais?
0
1
2
3
Parte 10 – Caracterização do Fluxo das Informações
1. Como ocorre o fluxo de informações na obra entre Construtora e funcionários?
2. Como ocorre o fluxo de informações entre a Construtora e o Cliente?
3. Como ocorre o fluxo de informações entre a Construtora e demais agentes
envolvidos?
4. As metas, resultados e expectativas da empresa são informações abertas e
divulgadas entre os funcionários?
Parte 11 – Caracterização da Melhoria Contínua
1. Existe um programa de implantação de melhoria contínua?
2. Os funcionários são incentivados a participar de ações que busquem a melhoria
contínua dos processos internos?
3. Quando uma obra é entregue fora do prazo, existe alguma ação para averiguar o que
houve de errado para que este problema não ocorra novamente?
4. Existe algum feedback do cliente quanto ao serviço prestado?
Parte 12 – Barreiras para Implantação de princípios Lean
1. Como você classifica seu conhecimento sobre a Construção Enxuta
2. Atualmente, quais barreiras você encontraria se tivesse que aplicar os conhecimentos
da Construção Enxuta em suas obras?

