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RESUMO 

A presente dissertação tem como foco a avaliação do grau de 
enxugamento das empresas construtoras, baseado nos 11 princípios da 
Construção Enxuta (Koskela, 1992). O resultado desta pesquisa é a elaboração 
de um questionário que avalia 05 pontos de vista: i)diretoria; ii)engenharia; 
iii)operários; iv) fornecedores; v)projetistas. E compara com a percepção do 
cliente sobre a prática dos princípios enxutos na construtora. Foram realizados 
nesta dissertação 04 estudos de caso e através de uma avaliação qualitativa e 
observação direta pode-se verificar a eficiência da ferramenta. A aplicação 
desta pesquisa, portanto auxilia o corpo diretor da empresa para realizar a 
tomada de decisão na busca pelo desenvolvimento dos princípios enxutos, 
trazendo benefícios as empresas que utilizarem esta ferramenta, pois ela 
consegue identificar os problemas e mostrar as potencialidades do 
desenvolvimento enxuto na construtora. Na última parte deste trabalho são 
apresentadas algumas ações de boas práticas que foram identificadas nas 
empresas estudadas, e que podem servir de parâmetro para futuras pesquisas 
ou mesmo para aplicação em outras construtoras.  
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ABSTRACT 

This dissertation is focus on evaluate the quality and degree of leanness 
of a construction company. It is based on the 11 directions of lean construction 
(Koskela, 1992). The result of this work is a form to evaluate five different points 
of views i) directory, ii) engineering, iii) operational workers, iv) designers, v) 
supplier and compare with the costumer perception about the lean principles 
practices in the construction company. A standardized framework enables to 
combine qualitative evaluation through observation together with quantitative 
analysis in 04 different case studies. This model can help the directory of the 
construction company to establish a way to walk and looking for the 
development in the lean principles and that can bring benefit for a company that 
use the form, because the results of this work shows the problems and the 
potential to improve inside the lean construction. The final part of this work it is 
propose some actions to start the lean construction, based on the best practice 
used in the companies analyzed.         
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos novas filosofias de gestão foram implantadas 
nos escritórios de engenharia, arquitetura e nos canteiros de obras. 

E como fator de modernização destes novos conceitos alguns métodos e 
técnicas dos ambientes produtivos industriais, como a produção enxuta, estão 
sendo aplicados na construção civil. 

Muitas vezes a adaptação destes sistemas industriais para a construção 
civil não obtém resultados satisfatórios, e conseqüentemente os sistemas 
passam a operar com baixa eficiência e isto faz com que o empresário retome 
a utilização do sistema tradicional, pois a inovação nestes casos não 
proporcionou o benefício esperado ao empresário (BERNARDES, 2001). 

Esta ineficiência normalmente ocorre, pois, segundo ROTHER, et al., 
(2003) os novos sistemas produtivos quando adaptados a produção industrial 
normalmente não foram suficientemente estudados, testados e abstraídos para 
a realidade da empresa e este universo pode ser também extrapolado para o 
ambiente da construção civil.  

Para este setor em particular destaca-se a Lean Construction, ou 
Construção Enxuta, como um expoente neste contexto de adaptação de 
sistemas industriais para a construção civil. Esta filosofia deriva do sistema 
Toyota de produção, é na atualidade uma das opções melhores adaptadas por 
evidenciar otimização de desempenho, redução de atividades que não 
agregam valor com conseqüente redução de custos e aumento da 
produtividade (KOSKELA, 1992; LICKER, et al., 2005). 

A Construção Enxuta foi dividida em três partes básicas que possibilitam 
transformar o processo construtivo: 1) O Processo de conversão de matérias 
primas em produtos; 2) O gerenciamento dos fluxos de trabalho; 3) O processo 
de geração de valor para o cliente (BALLARD, 2000; KOSKELA, 1992).  

A construção civil tradicional é baseada apenas em um conjunto de 
atividades de conversão que transformam insumos (materiais e informações) 
em produtos intermediários (por exemplo uma parede de alvenaria) ou final 
(edificação) (Formoso, 2002).  

Nesta análise o processo de conversão é obtido da transformação de 
matérias primas em produtos de maneira que negligenciam outras atividades 
envolvidas na conversão como inspeção, transporte e espera (KUREK, et al., 
2005) (KOSKELA, 1992). 
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A Construção Enxuta é uma maneira de gerenciar as empresas 
construtoras, diferente do formato tradicional, aplicado nos setores da 
Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) e que desde sua criação 
estabeleceu uma revolução na maneira de se produzir. Esta filosofia pode ser 
considerada uma extensão da Lean Production, pois da mesma maneira busca 
maximizar o valor e eliminar o desperdício  (BALLARD, et al., 2004) 

Em qualquer empreendimento estas três etapas necessitam estar 
inseridas, mas a questão é como extrair delas um desempenho satisfatório que 
agregue valor ao cliente e que reduza ao máximo o desperdício de recursos 
importantes como dinheiro, tempo, materiais, pessoas e equipamentos. 

Neste contexto, esta pesquisa busca propor uma ferramenta de 
avaliação do estado atual de empresas construtoras em relação aos conceitos 
da Construção Enxuta.  

Observa-se que poucos trabalhos foram realizados neste contexto, com 
uma proposta semelhante, pode-se citar os trabalhos apresentados por 
SORIANO e FOSTER (2002), KUREK et al. (2005) e HOFACKER, et al. (2008).  

Soriano e Forrester (2002) realizaram um trabalho que avalia o grau de 
produção enxuta implantado nas empresas de manufatura no qual abordam de 
maneira eficiente a relação direta entre investimentos no processo de 
manufatura, suporte e infra-estrutura com os bons resultados no desempenho 
do grau de produção enxuta dessas empresas. 

Pesquisa importante a citar é Kurek et al (2005) que busca diagnosticar 
a presença da filosofia da Construção Enxuta por meio dos onze princípios 
propostos por Koskela (1992). Para tanto, realiza um diagnóstico que aborda 
aspectos citados por Koskela (1992). Porém abordando alguns pontos de cada 
um dos onze princípios da Construção Enxuta. 

A realização do trabalho de Hofacker et al (2008) foi possível através do 
programa de intercâmbio (PROBRAL) entre Brasil Alemanha que proporcionou 
a troca de experiências no desenvolvimento da Construção Enxuta entre estes 
dois países.  

E a proposta desta dissertação é realizar a avaliação do estado atual 
das construtoras para possibilitar o planejamento de ações de implantação da 
Construção Enxuta. 

Desta forma pode-se estabelecer a pergunta desta pesquisa. Como é 
possível avaliar as empresas construtoras em relaçã o ao uso da 
Construção Enxuta?   
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1.1 OBJETIVO  

Propor uma ferramenta de avaliação do estado atual de empresas 
construtoras em relação aos conceitos da Construção Enxuta. 

1.2 PRESSUPOSTO 

É considerado que uma construtora consegue avaliar seu desempenho 
em relação ao uso da Construção Enxuta através do questionário desenvolvido 
neste trabalho. 

 1.3 JUSTIFICATIVA 

A Construção Enxuta no Brasil, desde que Koskela em 1992 apresentou 
ao mundo a nova filosofia de produção para o setor da construção civil, não se 
firmou como uma filosofia disseminada entre as empresas.  

Existe um desconhecimento da grande maioria das construtoras sobre 
as vantagens competitivas a serem obtidas com a aplicação da técnica 
(ALARCÓN, et al., 2005), (ALVES e NETO, 2008).  

Womack, et al. (2004) define as vantagens de trabalhar no sistema 
enxuto: 

“Nem toda firma aderiu com a mesma ênfase ao sistema (Um 
objetivo importante deste livro é educar o público para o fato de que 
algumas firmas japonesas são mais “enxutas” do que outras, e de 
que varias das antiquadas firmas de produção em massa do 
Ocidente rapidamente estão se tornando enxutas). Mesmo assim, 
nos anos 60, as firmas japonesas tinham, na média, conquistado 
enorme vantagem sobre os produtores em massa de outros países”.  
(WOMACK, et al., 2004, pg.56) 

Um dos pontos fundamentais a serem discutidos nesta pesquisa é a 
demonstração de que as construtoras podem possuir a Construção Enxuta 
aplicada de maneira parcial e adaptar o uso conforme: oportunidade, 
competitividade, tempo, recursos disponíveis, abstração dos funcionários, 
dentre outros. 

E para aquelas construtoras que já possuem a Construção Enxuta 
implantada, esta pesquisa apresenta uma proposta que indicará qual dos 
pontos chaves da filosofia enxuta que a empresa possui com maior destaque e 
quais são aqueles pontos chaves que a empresa possui um desempenho 
menos expressivo. Desta forma se abrem oportunidades para identificar, 
classificar e melhorar o desempenho enxuto nas construtoras. 
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Outro argumento que justifica a realização deste trabalho foi 
determinado pelos resultados de uma pesquisa desenvolvida com 15 empresas 
do projeto Construindo o Futuro II. Esta quantidade de empresas não é 
representativa para que este estudo possa ser generalizado, porém fornece 
uma indicação de caminho a ser pesquisado em relação ao tema da 
Construção Enxuta. 

O projeto Construindo o Futuro II é uma iniciativa do SINDUSCON-PR, 
SEBRAE-PR e UFPR com o objetivo de organizar um grupo de construtoras da 
região de Curitiba para o desenvolvimento de boas práticas no setor de 
construção. 

Ofertou-se através do Grupo Construindo o Futuro II em março de 2008 
um Workshop chamado Lean Construction: fundamentos, cenários e 
oportunidades. Sustentado pelo conhecimento teórico dos pesquisadores do 
Grupo TIC (Grupo de Tecnologia da Informação e Comunicação na 
Construção) da UFPR com a participação de empresários do setor da 
construção civil da região de Curitiba-PR. 

Após a realização do Workshop, em que foram mostrados exemplos 
práticos de aplicações da Construção Enxuta, foi aplicada uma pesquisa com 
os participantes para conhecer o interesse deste público no assunto. 

Portanto serão descritas aqui algumas das perguntas e suas respectivas 
respostas, realizadas neste workshop com os empresários participantes do 
Projeto Construindo o Futuro II, que fortalecem a relevância deste trabalho na 
busca pela disseminação da filosofia Construção Enxuta no cenário brasileiro.     

1) Como você classificaria o seu conhecimento sobre Construção 
Enxuta? 
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Gráfico 1 – Justificativa sobre o uso da Construção  Enxuta 

Observa-se que 47% dos entrevistados afirmam possuir um 
conhecimento médio sobre a Construção Enxuta e 46% afirmam possuir pouco 
conhecimento sobre o tema, através destes números é possível afirmar que a 
Construção Enxuta não é uma filosofia disseminada entre os empresários da 
construção civil da região de Curitiba. 

2) Qual o seu interesse em trabalhar com Construção 
Enxuta?

 

Gráfico 2 - Justificativa sobre o uso da Construção  Enxuta 

Este gráfico demonstra que 80% dos entrevistados possuem muito 
interesse em trabalhar com Construção Enxuta o que demonstra a idéia de que 
estes empresários obtiveram uma percepção favorável a prática desta filosofia 
de gestão.   
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3) Você acredita que a Construção Enxuta pode melhorar quanto o 
desempenho de uma empresa? 

 

Gráfico 3 - Justificativa sobre o uso da Construção  Enxuta 

Observa-se um resultado expressivo com 93% dos respondentes 
afirmando que a Construção Enxuta pode melhorar muito o desempenho da 
empresa através da prática da Construção Enxuta. 

4) Qual o principal fator que impediria sua empresa de implantar a 
Construção Enxuta?  
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Gráfico 4 - Justificativa sobre o uso da Construção  Enxuta 
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Porém 44% afirmam que o principal empecilho para o uso da filosofia da 
Construção Enxuta em seus negócios é referentes a custos de implantação, 
gastos em consultorias, treinamentos e novas tecnologias.  

Através da análise sobre os resultados desta pesquisa aplicada no 
workshop foi realizada uma reflexão com os membros do Grupo TIC sobre 
como seria possível colaborar para que o empresário da construção civil 
tivesse interesse em aplicar a Construção Enxuta em sua empresa. 

Chegou-se a conclusão de que o processo de avaliação sobre o estado 
atual das empresas em relação à filosofia da Construção Enxuta é um ponto 
fundamental para o início destas empresas com as práticas enxutas, portanto 
esta pesquisa busca colaborar com este aspecto. 

Assim é possível reduzir custos referentes a consultorias para 
implantação desta filosofia na empresa. Pois a visualização do estado atual é 
identificada de maneira eficiente e possibilita um plano de ação focado nos 
resultados apresentados pelo mapa do estado atual gerado pelo questionário. 

1.3 ESTRUTURA DESTA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

No capítulo 2  está descrito o referencial teórico sobre Construção 
Enxuta. 

No capítulo 3  está descrito o método utilizado para elaboração da 
pesquisa com a estratégia de ataque, que envolve a elaboração do 
questionário, a realização das aplicações teste dos questionários e as críticas 
dos especialistas. 

No capítulo 4  estão contidos os estudos de casos realizados e os 
resultados obtidos 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões da pesquisa realizada e 
as recomendações para trabalhos futuros.  

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

Estes estudos de caso restringem-se a um pequeno grupo de empresas 
e obras, portanto os resultados obtidos não podem ser generalizados.  

 A proposta de modelo de análise e avaliação apenas diagnostica o 
estado atual da empresa em relação ao nível de implantação de conceitos da 
Construção Enxuta que a empresa possui.  
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Este trabalho não pretende ser utilizado como um modelo de certificação 
ou cartilha de implantação. 

De forma alguma se pretendem prejudicar ou engrandecer a imagem de 
qualquer empresa apenas por esta avaliação. 

O questionário deve ser entendido como uma ferramenta de avaliação 
aquelas construtoras que pretendem medir seu desempenho frente à filosofia 
da Construção Enxuta, para agir na melhoria contínua da gestão de seu 
negócio.  

Deste modo é possível que a diretoria enxergue novas oportunidades de 
desenvolvimento, minimizando aquelas ações que são prejudiciais para o 
pensamento enxuto na empresa. 

A forma como esta pesquisa deve ser aplicada em termos seqüenciais 
segue as etapas que estão descritas em detalhe na Figura 01 mostrada abaixo. 

 

 

 

 

Figura 1 – Delimitação sobre a aplicabilidade da pe squisa através de um modelo 
de melhoria contínua. Adaptado do PDCA (LIKER, 2005 ) 

Entende-se que esta seqüência de tarefas deve ser cíclica e aplicável à 
medida que os planos e metas forem sendo cumpridos. Portanto a seqüência 
deve ser a seguinte: i) ao iniciar aplica-se a pesquisa no estado atual da 
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empresa; ii) avaliam-se seus pontos fracos; iii) elabora-se um plano de ações 
de acordo com as deficiências encontradas; iv) estabelecer os responsáveis e 
suas metas a serem atingidas em um estado futuro para a efetivação do plano; 
v) implantam-se estas atividades e novamente realiza-se a medição de 
desempenho em relação ao uso da Construção Enxuta para poder comparar a 
evolução do desempenho ao longo do tempo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

É discorrida uma fundamentação teórica sobre a origem e os conceitos 
de Construção Enxuta. Posteriormente serão apresentadas as características 
principais a serem analisadas dentro da filosofia enxuta e da medição de 
desempenho, promovendo fundamentação teórica para as futuras discussões 
apresentadas.   

2.1 ORIGEM DA CONSTRUÇÃO ENXUTA 

O Sistema Toyota de Produção (STP) revolucionou a indústria 
automotiva a partir de 1950 com uma nova filosofia de gestão, que buscava 
melhorar o então consagrado sistema de produção em massa criado por Henry 
Ford (WOMACK, et al., 2004). 

Esta forma de produzir do STP surgiu após a identificação de falhas no 
sistema tradicional de Ford e que intrigaram Taiichi Ohno, o então presidente 
da Toyota, a desenvolver em sua indústria uma linha de produção que 
reduzisse ao máximo, sete atividades que ele julgou desnecessários a 
produção. Entre eles estão: superprodução, espera, transportes 
desnecessários, processamentos incorretos, excesso de estoque, movimento 
desnecessário e defeitos (LIKER, 2005). 

Com os pontos a serem melhorados, identificados, Ohno revolucionou o 
sistema produtivo mundial. E fez com que a empresa Toyota assumisse o 
posto como a maior fabricante de automóveis do mundo (TEIXEIRA, 2007). 

De janeiro a março de 2007, a empresa japonesa vendeu 2,35 milhões 
de veículos, enquanto a General Motors, líder entre os fabricantes de 
automotores desde 1931, somente obteve 2,26 milhões. Pela primeira vez 
desde que os modelos Ford T começaram a sair da fábrica, em 1908, uma 
companhia estrangeira ousou quebrar a hegemonia americana. Os números, 
embora não sejam válidos para o ano inteiro, é o resultado de uma empresa 
que se reinventa a todo o momento numa constante busca pela eficiência e 
desenvolvimento de seu corpo técnico. (TEIXEIRA, 2007) 

Sendo que depois do surgimento deste sistema diversos setores 
industriais passaram a utilizar esta nova filosofia que denominaram como Lean 
Production ou Produção enxuta (WOMACK, et al., 2004); (VILLAS-BÔAS, 
2004). 
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Segundo Womack, et al. (2004) a produção enxuta é definida como: 

“A produção enxuta é “enxuta” por utilizar menores quantidades de 
tudo em comparação com a produção em massa: metade do esforço 
dos operários na fábrica, metade do espaço para fabricação, metade 
do investimento em ferramentas, metade das horas de planejamento 
para desenvolver novos produtos em metade do tempo. Requer 
também bem menos da metade dos estoques atuais no local de 
fabricação, além de resultar em bem menos defeitos e produzir uma 
maior e sempre crescente variedade de produtos”.  (WOMACK, et al., 
2004, pg. 03).   

Visto que o STP é uma filosofia consagrada mundialmente, Lauri 
Koskela (1992) teorizou um relatório técnico com a proposta de aplicação desta 
nova filosofia de produção para a construção civil, posteriormente chamada de 
Lean Construction ou Construção Enxuta.   

2.2 CONCEITOS DA CONSTRUÇÃO ENXUTA 

A principal diferença entre a forma tradicional de produção e a 
Construção Enxuta é conceitual. Uma mudança importante para a quebra de 
paradigma é a introdução de uma nova forma de entender os processos 
abstraindo o conceito de que a edificação é apenas o resultado da conversão 
de materiais e substâncias em um produto (FORMOSO, 2002).    

Segundo Koskela (2000), existem três tipos de conceitos necessários 
para a produção, sendo o primeiro conceito a visão de transformação de 
matéria prima (input) em produtos (output), no qual o gerenciamento da 
produção equaliza a decomposição total da transformação em transformações 
elementares por tarefas. Buscando custo mínimo e eficiência máxima. 

O segundo conceito é referente ao fluxo na espera, inspeção e 
movimentação para o próximo estágio. No qual a variabilidade é um fator 
determinante para o comportamento do fluxo. E o gerenciamento da produção 
busca reduzir esta variabilidade no fluxo de produção (KOSKELA, 2000). 

O terceiro conceito fundamental refere-se ao preenchimento das 
necessidades do cliente. No qual o gerenciamento da produção busca traduzir 
as necessidades dos clientes em forma de produtos ou serviços (KOSKELA, 
2000).   

O modelo tradicional da construção civil costuma definir produção como 
um conjunto de atividades de conversão que transforma os insumos (materiais, 
pessoas, informação e equipamentos) em produtos intermediários, por 
exemplo, a execução de uma parede de alvenaria e a execução de uma 
estrutura de concreto armado e quando todas as conversões são 
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posteriormente unidas se transformam em um produto final que é a edificação. 
Por esta razão este modelo tradicional é também chamado de modelo de 
conversão  (KOSKELA, 1992). 

Ainda segundo Koskela (1992) existem algumas características do 
modelo de conversão que não são contempladas quando se analisa o processo 
produtivo global, diferentemente da visão da Construção Enxuta. Entre estas 
características citam-se: 

a) os fluxos físicos destas atividades não são contemplados sendo que a 
maioria dos custos produtivos no canteiro de obra é oriunda deste 
contexto (BERNARDES, 2001). 

b) o controle da produção tende a ser focado no controle de sub-processos 
individuais em detrimento do processo global, e isto faz com que se 
obtenham resultados não efetivos no contexto global (BERNARDES, 
2001). 

c) a não consideração dos requisitos do cliente faz com que se 
desenvolvam produtos inadequados e que não atinjam as características 
determinadas como valor pelo cliente. Visto que pelo modelo de 
conversão melhorias no produto final podem ser obtidas apenas 
melhorando a qualidade do tipo de insumo aplicado ao produto 
(BERNARDES, 2001). 

Desta forma é que se realizam na visão tradicional as conversões, pois 
somente atividades que agregam valor ao produto são consideradas e 
analisadas em uma seqüência lógica de execução (FORMOSO, 2002). 

Por outro lado a Construção Enxuta se organiza de maneira diferente, 
atribuindo a relativa importância dentro do processo produtivo para as 
atividades de conversão e de fluxo. Apesar de ser considerado que a 

Figura 2 - Modelo tradicional de conversão (KOSKELA , 1992). 
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conversão agregue valor ao produto, os fluxos são essenciais no processo 
produtivo por isso também devem ser contemplados (KOSKELA, 1992). 

Como os fluxos são atividades que nem sempre agregam valor ao 
produto isto faz com que se possibilite que os mesmo sejam otimizados, 
reduzidos e até parcialmente eliminados (KOSKELA, 1992). 

Na figura 3 pode-se observar que a caixa que contém o item 
“Processamento” é a conversão e, portanto a única dentre estas atividades que 
realmente agrega valor ao produto.  

E como se pode observar para realizar este serviço há a necessidade de 
se realizar atividades que não agregam valor ao produto, mas que são 
essenciais no processo produtivo. E este fluxo normalmente não é considerado 
no processo tradicional, mas ele esta presente em todo o contexto e, portanto, 
necessita ser incorporado e controlado (KOSKELA, 1992).    

Por considerar que todas as atividades consomem recursos financeiros 
e temporais, torna-se complicado a tomada de decisões sobre como elaborar 
melhorias com a conseqüente redução de desvios que atrapalham o processo 
produtivo sem o entendimento da importância dos fluxos nestes processos 
produtivos (BALLARD, et al., 1996); (BERNARDES, 2001). 

Para que a Construção Enxuta tenha resultados e funcione conforme as 
necessidades produtivas da obra, os fluxos devem ser tratados com uma 
especial importância (KOSKELA, 2000). 

Desta forma será discorrida a produção Just in time que é um dos pilares 
desta filosofia de gestão e agrega aspectos referentes a fluxos contínuo, 
sistema puxado e tempo de produção pela demanda do cliente (FERRO, 2008). 

2.2.1 JUST IN TIME (JIT) 

Segundo Liker (2005) o sistema Just in time é compredido como a ação 
de fornecer ao cliente (que pode ser interno ou externo) o que ele quer, quando 

Figura 3 - Modelo de processo Lean Construction (KO SKELA, 1992).  
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ele quer e na quantidade que deseja. Sendo que a forma mais pura do sistema 
puxado é através do fluxo unitário de peças ou produtos. 

A produção Just-in-time (JIT) é uma ferramenta pela qual o tempo de 
produção é drasticamente reduzido pela utilização de um sistema puxado de 
produção que produz somente as partes necessárias, no momento necessário, 
tendo um único sentido no fluxo de trabalho, com o mínimo de estoque 
necessário para assegurar a produção (SUGIMORI, et al., 1977). 

Além de aumentar a produtividade, reduzir o tempo de ciclo do processo 
produtivo e as variabilidades da produção. Este método revela a utilização de 
equipamentos, estoques e trabalhadores excedentes no processo produtivo  
(SUGIMORI, et al., 1977). 

O oposto do que foi proposto no sistema puxado, ocorre no sistema 
tradicional tendo seu fluxo empurrado, ocasionando acumulo de estoques, 
desperdício de materiais e fluxos desnivelados. 

Além do sistema JIT outra ferramenta difundida pela industria Toyota e 
amplamete utilizada para gerenciar a cadeia de valor das empresas 
construtoras é a ferramente Total Quality Control (TQC) (KOSKELA, 1992).  

Sendo que estas duas ferramentas podem ser aplicadas 
simutaneamente, como uma das formas que a empresa possui para buscar o 
uso da filosofia da Construção Enxuta (KOSKELA, 1992). 

2.2.2 TOTAL QUALITY CONTROL (TQC) 

O outro pilar da filosofia enxuta é o controle de qualidade total, que é 
uma ferramenta proposta por Armand V. Feigenbaum, em 1956, que os 
japoneses da indústria Toyota desenvolveram nas ultimas décadas e que vai 
de encontro com as necessidades de garantir a qualidade de seus produtos e 
processos (SOARES, 1998).  

O sistema de controle da qualidade total está diretamente ligado aos 
princípios da Construção Enxuta e segundo Koskela (1992) a extensão do 
termo qualidade total engloba 03 aspectos principais. 

O primeiro indica que o controle da qualidade total deve atingir todos os 
departamentos. O segundo diz que deve existir a expansão e iniciativa do 
controle de qualidade partindo do operário para o gerente. E o terceiro aspecto 
diz que a noção de qualidade deve fazer parte de todos os membros da 
empresa.  
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Observa-se que o sistema JIT é complementar ao sistema TQC, e deve 
haver uma harmonia entre os diferentes conceitos, sendo que o JIT busca a 
melhoria de seus processos através de pesquisas e desenvolvimento1 e o 
sistema TQC busca a melhoria contínua através de tratamentos estatísticos2 
sobre as áreas analisadas (KOSKELA, 1992) (SOARES, 1998). 

Em um sistema complexo como o canteiro de obra, deve haver diversas 
técnicas e ferramentas que auxiliem o gerente a realizar sua produção e tanto o 
TQC como o JIT são ferramentas com grande validade para as construtoras na 
implantação e uso da Construção Enxuta (SOARES, 1998). 

Mesmo porque poucos trabalhos foram desenvolvidos sobre as 
possíveis formas de mensurar o uso da filosofia da Construção Enxuta e sem 
parâmetros aumentam as dificuldades para aquelas empresas que pretendem 
iniciar a prática da Construção Enxuta, pois não há como estabelecer 
comparações sobre o desempenho alcançado.    

Portanto como este trabalho irá abordar técnicas de medição de 
desempenho no uso da Construção Enxuta é necessário vincular os conceitos 
JIT e TQC que são partes integrantes do conceito da Construção Enxuta.  

2.2.3 OS 11 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA CONSTRUÇÃO ENXUTA 

Koskela (1992) apresenta 11 princípios básicos da Construção Enxuta 
que serão discutidos abaixo. 

I) Redução de atividades que não agregam valor 

O valor agregado é definido pelas conversões de materiais, ferramentas 
e informações em produtos solicitados pelos clientes. Desta forma qualquer 
atividade que não agregue valor deve ser reduzida ou mesmo eliminá-la. Pois 
estas atividades não são solicitadas pelos clientes, portanto são consideradas 
desperdício (Koskela, 1992). 

Existem três formas definidas de redução de atividades que não 
agregam valor (Koskela, 1992). A primeira refere-se a reduzir e/ou eliminar 
perdas na inspeção, movimentação e espera que são as atividades que não 

                                            
1 Praticar o Just-in time com diferentes fornecedores e clientes é uma forma de realizar 

a abordagem de pesquisa e desenvolvimento interno da empresa para estabelecer melhoria 
contínua em seus processos.  

2 Diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, checklist, gráfico de 
barras etc.  
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agregam valor e consideradas as mais críticas pela identificação realizada por 
Koskela (1992) na construção civil (Koskela, 1992). 

A segunda refere-se à falta de informação sobre a medição de 
desempenho das atividades realizadas no canteiro de obras, principalmente 
quando o gestor da obra não detém estas informações, pois não é possível 
melhorar a produtividade se o gestor não conhece seu desempenho atual 
(Koskela, 1992). 

O terceiro refere-se aquelas atividades que não agregam valor, porém 
fazem parte do processo produtivo, como os acidentes, os transportes de uma 
conversão para outra, defeitos etc. Estas atividades que não agregam valor 
devem ser gerenciadas para que a empresa consiga reduzi-las ao máximo 
(Koskela, 1992). 

Deve ser considerado que algumas atividades geram valor para clientes 
internos como o planejamento, segurança do trabalho, organização, porém 
outras atividades não geram valor para ninguém como, por exemplo, acidentes 
e desperdício de material (Koskela, 1992). 

A figura 04 mostra vias de acessos limpas e desimpedidas e que 
correspondem com o princípio, pois melhorando as vias de acesso melhoram-
se os fluxos e conseqüentemente reduz custos em transportes de materiais e 
pessoas.  

 

Figura 4 - Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor (Fonte: Willy 
Castelo Branco, 2006). 

II) Melhorar o valor do produto através das conside rações 
sistemáticas do cliente requeridas pelo cliente 

Todas as atividades que agregam valor possuem pelo menos dois tipos 
de clientes. O cliente interno, que será o responsável pela próxima atividade da 
cadeia produtiva e o cliente final (Koskela, 1992), (Koskela, 2000). 
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O cliente, seja ele interno ou externo, deve ter suas considerações 
questionadas, analisadas e implantadas sempre que possível, pois somente 
desta forma pode-se garantir sua a satisfação pelo serviço realizado ou pelo 
produto ofertado (Formoso, 2002). 

III) Reduzir variabilidades 

Segundo Formoso (2002), produtos e serviços padronizados são 
melhores aceitos pelo cliente e aqueles produtos e serviços que possuem 
grandes variabilidades tendem a aumentar parcelas de atividades que não 
agregam valor. 

Koskela (1992) considera que a padronização dos procedimentos e 
atividades internas da obra é o caminho para conseguir iniciar a redução das 
variabilidades. 

IV) Reduzir o tempo de ciclo 

O tempo é a unidade básica para medição de fluxos de processos, e o 
fluxo de produção pode ser caracterizado por um ciclo de tempo que pode ser 
representado como a soma de todos os tempos inerentes ao processo 
produtivo (Koskela, 1992), (Formoso, 2002), (Kurek, et al., 2005). 

Do ponto de vista do controle da produção o tempo de ciclo é 
importante, pois qualquer acréscimo no tempo de ciclo é um sinal de alerta, 
pois algo não esta conforme. E a redução deste tempo melhora a 
produtividade. Pois se elimina o desperdício inerente a todo processo produtivo 
(Koskela, 1992), (Formoso, 2002). 

V) Simplificar e minimizar o número de passos e par tes 

A simplificação pode ter duas origens para a Construção Enxuta. A 
primeira refere-se à redução da quantidade de componentes presentes em um 
determinado produto, e a segunda refere-se a quantidade de passos ou partes 
presentes em um  determinado fluxo de trabalho (Koskela, 1992). 

Entende-se que quanto maior o número de passos ou partes maior será 
a quantidade de atividades que não agregam valor a esse processo ou produto, 
pois mais tarefas auxiliares serão necessárias para fornecer o suporte à 
atividade ou produto principal (Formoso, 2002). 

A figura 05 mostra o estoque de blocos cerâmicos organizados em 
esteiras de madeira que facilitam para o operário realizar através de um 
pequeno equipamento de transporte, movimentar o material até o ponto de 
aplicação.  
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Observa-se que os tijolos são dispostos e entregues em pequenas 
quantidades que sejam suficientes para que o operário consiga transportar e 
aplicar uma determinada quantidade de blocos por região.  

Se a mesma atividade fosse desenvolvida pelo sistema tradicional, os 
tijolos estariam dispostos em grandes pilhas, e provavelmente não estariam 
posicionados em cima das esteiras de madeira de forma a facilitar o transporte 
do mesmo.  

 

Figura 5 - Simplificar ao mínimo o número de passos  e partes (Fonte: Willy 
Castelo Branco, 2006) 

VI) Melhorar a flexibilidade do produto 

Este conceito refere-se ao aumento das possibilidades ofertadas ao 
cliente sem que seja necessário aumentar substancialmente seu preço. Este 
princípio é normalmente tratado de maneira conjunta com outros princípios 
básicos como a transparência e redução do tempo de ciclo (Formoso, 2002). 

Uma das maneiras de se atingir esse princípio é reduzindo o tamanho 
dos lotes, aumentar a quantidade de mão de obra polivalente e realizar a 
customização o mais tarde possível (Kurek, et al., 2005). 

VII) Melhorar a transparência do processo 

A implantação da transparência no processo tende a exibir os pontos 
falhos existentes nos fluxos produtivos, além de aumentar e melhorar o acesso 
a informação de todos os usuários (Formoso, 2002). Desta forma o trabalho é 
facilitado além de possibilitar a redução do desperdício de materiais e de 
atividades que não agregam valor (Koskela, 1992). 

As fotos 6 e 7 demonstram a aplicação do princípio da transparência 
presente na área do escritório e almoxarifado de uma obra, 
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Figura 6 – Melhorar a transparência do processo (Fo nte: Willy Castelo Branco, 
2006) 

 

Figura 7 - Melhorar a transparência do processo (Fo nte: Willy Castelo Branco, 
2006) 

O quadro da figura 7 demonstra o estado emocional que cada operário 
individualmente indica estar sentido ao chegar para iniciar suas atividades 
diárias. Desta forma é estabelecida uma busca para proporcionar um bom 
relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho.   
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Figura 8 - Melhorar a transparência do processo (Fo nte: Willy Castelo Branco, 
2006) 

A figura 8 demonstra um quadro Andon que é uma ferramenta da 
produção enxuta e que foi adaptada para o canteiro de obra. Esta ferramenta 
indica a situação do andamento dos trabalhos nos diversos andares, sendo que 
o operário ao identificar um problema na produção necessita apertar uma 
botoeira que irá indicar através do painel luminoso que existe algum problema 
na produção para que a chefia do canteiro possa tomar as providências 
necessárias para solucionar o ocorrido o quanto antes. 

VIII) Focar o controle do processo global 

O processo global deve ser controlado e mensurado de forma que se 
consiga buscar a melhoria contínua da organização. Além da necessidade em 
se verificar se os diferentes interesses que estão distribuídos na empresa estão 
caminhando no mesmo sentido (Koskela, 1992). 

Outro problema que pode ser gerado quando não há o controle do 
processo global refere-se às melhorias de sub-processos que podem muitas 
vezes prejudicar o processo principal (Kurek, et al., 2005).  
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Figura 9 – Focar o controle do processo global (Fon te: Willy Castelo Branco, 
2006) 

A figura 9 demonstra um quadro com uma seção típica do canteiro de 
obra contendo os diversos pavimentos do edifício. 

Através deste quadro o engenheiro da obra consegue controlar as 
células de produção nos diversos pavimentos. E conseqüentemente busca 
focar o controle do processo global. 

IX) Introduzir a melhoria contínua do processo 

A melhoria contínua pode ser aplicada conjuntamente com outros 
princípios definidos por Koskela (1992), pois desta forma a organização 
possibilita o estabelecimento de vantagens competitivas sobre sua 
concorrência (Kurek, et al., 2005). 

Como a implantação e manutenção dos princípios da Construção Enxuta 
são elementos complexos, então realizar a melhoria da empresa em etapas e 
continuamente é a alternativa mais promissora para o sucesso do uso dos 
conceitos enxutos (Koskela, 2000). 
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Figura 10 – Introduzir a melhoria contínua no proce sso (Fonte: Willy Castelo 
Branco, 2006) 

A figura 10 retrata um curso realizado em uma construtora na busca por 
introduzir no canteiro de obras a melhoria contínua no processo. Pode ser 
observada a presença da televisão e do vídeo que favorecem a explanação 
dos cursos aos operários. 

X) Balancear as melhorias no fluxo com as melhorias  das 
conversões 

Para Koskela (1992) quanto maior a complexividade do processo 
produtivo maior será o impacto com as melhorias no fluxo. Além de considerar 
que quanto maior o desperdício inerente ao processo produtivo maiores serão 
os benefícios nas melhorias dos fluxos em comparação com as melhorias nas 
conversões.  

Desta forma verifica-se que existem diferentes potencialidades para os 
fluxos e para as conversões, porém estas diferenças devem ser balanceadas 
para que ocorram poucas variabilidades no processo produtivo. 

Assim o fluxo de materiais do ponto de descarga até a área de 
estocagem é movimentado de maneira ágil melhorando-se os fluxos de 
materiais no canteiro de obra 
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Figura 11 – Balancear as melhorias nos fluxos com a s melhorias nas conversões 
(Fonte: Willy Castelo Branco, 2006). 

Na figura 11 pode ser verificado a presença de uma ferramenta que 
auxilia no transporte dos materiais que descem de um pavimento para o outro 
através de um escorregador de materiais.  

XI) Referências de ponta ( Benchmark) 

O Benchmark consiste em identificar as referências de ponta produzidas 
por outras organizações e analisá-las de modo que se consiga adaptá-las e se 
possível implantar as boas práticas do mercado na empresa. 

Este não é um método aleatório de cópia de informação, mas trata-se de 
um processo sistemático estruturado etapa a etapa, com o objetivo de avaliar 
os métodos de trabalho no mercado. 

Os resultados deste processo proporcionam às empresas comparar os 
seus produtos, serviços e métodos de trabalho com os das organizações 
representantes das melhores práticas. 

É um processo gerencial permanente, que requer atualização constante 
da coleta e análise cuidadosa daquilo que há de melhor externamente a 
empresa.  

2.2.4 TEORIA DA CONSTRUÇÃO ENXUTA NA VISÃO ATUAL. 

Os princípios desenvolvidos por Koskela em 1992 para a Construção 
Enxuta são válidos atualmente, porém a academia, nos últimos anos, estuda 
além destes princípios outras formas de desenvolvimento como por exemplo 
através da teoria TFV – Transformation, Flow, Value (Ballard e Feng, 2008), 
(Koskela, 2000). 
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Segundo Ballard e Feng (2008) o TFV é uma teoria que quando é 
aplicada pode melhorar o desempenho do sistema produtivo. Esta teoria 
comporta três aspectos fundamentais. 

O primeiro aspecto diz respeito ao processo de transformação de inputs 
para outputs, ou seja, o processo de conversão no qual o sistema produtivo 
não deve procurar melhorar apenas pequenos passos, mas deve buscar 
sempre a melhoria do sistema global. Evitar desta forma que o sistema 
produtivo seja subdividido em diversas etapas tratadas individualmente (Ballard 
e Feng, 2008), (Koskela, 2000). 

O segundo aspecto diz respeito à eliminação do desperdício nos fluxos 
de valores. Neste contexto busca-se a redução do tempo desperdiçado no 
processo produtivo, redução de variabilidades e a simplificação das atividades 
(Ballard e Feng, 2008), (Koskela, 2000). 

O terceiro e último aspecto retrata a busca da maximização do valor na 
perspectiva do cliente. Através de 05 (cinco) conceitos de geração de valor.  
i)Capturar os requerimentos dos clientes; ii) Identificar o fluxo dos 
fornecedores; iii)Compreender estes requerimentos; iv) Estabelecer a 
capacidade de produção dos subsistemas e v) Mensurar o valor (Koskela, 
2000). 

Estes três aspectos integrados são a base para o desenvolvimento da 
teoria da produção TFV e que contemplam diretamente os onze princípios 
desenvolvidos por Koskela (1992) que por sua vez possuem ferramentas como 
Last Planner System, produção Just in Time e Total Quality Control que 
possibilitam a aplicação da Construção Enxuta e formam assim a base teórica 
deste trabalho (Senior, 2007). 

 

Figura 12 – Estrutura dos conceitos enxutos. 
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2.3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO  

As grandezas intagíveis vêm sendo objeto de estudos ao longo das 
ultimas duas décadas. Principalmente em decorrência do trabalho desenvolvido 
pelo professor Robert Kaplan e por David Norton – da Harvard Business School 
(1992). Este trabalho teve papel fundamental para dispertar o interesse de 
outros pesquisadores nesta linha de pesquisa. 

Segundo Martins (1999) um sistema de medição de desempenho que 
possua um corpo corretamente projetado e estruturado possibilita uma base 
para a gestão do desempenho. 

A compreensão de grandezas intangíveis não é obtida através de um 
relato direto, necessita-se que o pesquisador busque os conceitos a ela 
subjancentes para fortalecer o entendimento do universo pesquisado 
(SELLITTO e RIBEIRO, 2004).  

Vale mencionar que toda a medição de desempenho aborda um 
conceito intangível que é própria estratégia da corporação, projeto ou da 
atividade a ser medida (SELLITTO e RIBEIRO, 2004).  

Considera-se que o processo de medição de desempenho é o processo 
pelo qual a empresa administra o desempenho de acordo com as estratégias 
de gestão corporativa (MARTINS, 1999). 

Desta forma possibilita aos gestores avaliarem o desenvolvimento dos 
trabalhos, compará-los entre pessoas e grupos diferentes, além de fornecer 
informações úteis ao planejamento estratégico da corporação fundamentando a 
tomada de decisão. 

2.3.1 TERMOS TEÓRICOS 

Segundo Sellitto e Ribeiro (2004) o objeto de estudo a ter seu 
desempenho medido deve ser exposto a ações de causalidades. Desde os 
tempos de Aristóteles, que dividia um objeto de estudos em duas partes: (i) seu 
ser, a essência do objeto; e (ii) sua qualificação, ou predicados, que mais tarde 
foram traduzidos como categorizações, com uma relação de causalidade, pois 
os cientistas não se limitam a descrever os fatos, mas buscam relações de 
causa e efeito e suas relações com outros fatos. 

Desta forma, lidar com fatos não manejáveis por incompatibilidade 
espacial quando não há acesso, ou temporal quando não há recorrência, o 
pesquisador deve abdicar de construções abstratas, no qual seja necessária a 
investigação por meios remotos (SELLITTO e RIBEIRO, 2004). 
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A construção mais abstrata é o termo teórico no caso deste trabalho 
tratado como Construção Enxuta. Neste termo teórico a existência de dois 
aspectos: o construto e os conceitos (SELLITTO e RIBEIRO, 2004). 

O construto são construções abstratas desenvolvidas para atender a um 
propósito científico e o conceito capta ou compreende fatos expressando-os 
por um sistema semântico, gramatical ou simbólico de modo a torná-los 
inteligíveis e processáveis (SELLITTO e RIBEIRO, 2004). 

  Portanto o conceito não é o fenômeno, mas pode representar as 
implicações deste (SELLITTO e RIBEIRO, 2004). 

2.3.2 EVOLUÇÃO NA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Até o início da década de 80 as medidas de desempenho eram geradas 
principalmente para aspectos de produtividade e para resultados financeiros, 
baseados ainda nos paradigmas fordista e taylorista (COSTAS, 2003). 

Segundo Johnson apud Costas (2003), os dados fornecidos pelos 
indicadores voltados para o modelo tradicional não fornecem informações que 
possibilitem avaliar o grau de competitividade das empresas no contexto atual 
das empresas. 

Podem-se citar como exemplos de medições de desempenho deste 
período as seguintes ferramentas clássicas:  

• OPTIM (Operating Profit Through Time and Investment Management): 
Indicador financeiro que relaciona custo, tempo e qualidade (SULLIVAN, 
1986). 

• Modelo para Medição do Desempenho : Melhora o desempenho da 
companhia através do monitoramento dos resultados. Os objetivos da 
empresa motivam e determinam as metas das medidas de desempenho 
e, por sua vez, as medidas de desempenho acusam quanto foi atingido 
(SANTORI e ANDERSON, 1987). 
 



 

 

40 

 

 
Figura 133 – Modelo para medição do desempenho. Adaptado de Santori e 
Anderson (1987:142). 
 

Na década de 90 diversas novas propostas foram apresentadas 
conforme o quadro abaixo extraído do trabalho de Martins (1999). 

Tabela 1 – Ferramentas para medição de desempenho d a década de 90. Adaptado 
de Martins (1999). 
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A criação de todas estas ferramentas demonstra a relevância e 
crescimento que o tema referente à medição de desempenho obteve a partir da 
década de 80 até o final da década de 90. 

Pode-se destacar como mais relevante na década de 90 as ferramentas 
de medição de desempenho propostas por Kaplan e Norton (1992) chamada 
de Balance Scorecard (BSC) 

O BSC é uma ferramenta de apoio a tomada de decisão que é utilizado 
para acompanhar e monitorar as evoluções das decisões da empresa centrada 
em indicadores chaves. O BSC esta dividido em 04 (quatro) aspectos 
fundamentais: finanças, processos internos, clientes e aprendizado (PRADO, 
2002). 

Assim como o BSC a ferramenta proposta nesta dissertação pretende 
ser um referencial sobre medição de desempenho para a construção enxuta. 
Por fornecer informações excenciais de apoio a tomada de decisão para 
aquelas empresas que buscam a implantação ou a melhoria da filosofia da 
construção enxuta.  

A perspectiva financeira, segundo Prado (2002) deve permitir um 
crescimento de receita sustentável e uma gestão estratégica de custos, para tal 
é necessário estabelecer os objetivos financeiros de longo prazo da empresa 
que sirvam de foco para os objetivos e as medidas das outras perspectivas. 
Segundo Kaplan e Norton (1997), as estratégias e as iniciativas devem permitir 
que a unidade de negócio alcance seus objetivos financeiros (Hernandes, 
2008). 

A perspectiva dos clientes, avalia a capacidade da empresa em prover 
produtos e serviços que atendam a necessidade do cliente. Na busca por 
aumentar a participação no mercado e melhorar o relacionamento com os 
clientes. O objetivo principal é a identificação dos segmentos de clientes e do 
mercado em que a empresa deseja atuar. As medidas podem estar associadas 
à: participação de mercado, satisfação, fidelidade, retenção, captação e 
lucratividade (KAPLAN; NORTON, 1997), (PRADO, 2002), (HERNANDES, 
2008). 

A perspectiva dos processos internos, identifica os processos internos e 
busca a excelência dos elementos chaves. Kaplan e Norton (1997) 
recomendam uma cadeia de valor genérica para estes processos internos. A 
cadeia inicia com um processo de inovação através da identificação das 
necessidades atuais e futuras dos clientes, desenvolvimento de novas soluções 
para essas necessidades, seguidas dos processos de operação através da 
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entrega dos produtos e prestação de serviços aos clientes existentes, 
finalizando com o serviço pós-venda (HERNANDES, 2008). 

A perspectiva de aprendizagem e crescimento identifica a infra-estrutura 
que a empresa deve construir para gerar crescimento com recursos humanos, 
na socialização interna entre funcionários, e na motivação para o trabalho. 
Desenvolvendo assim a melhoria da empresa no longo prazo. Nessa 
perspectiva analisam-se a satisfação, motivação e a capacitação dos recursos 
humanos, a qualidade dos sistemas de informação, as tecnologias e a 
capacidade para mudança e inovação (HERNANDES, 2008), (PRADO, 2002). 

 

Figura 14 – Quatro perspectivas do Balanced Scorecard. Adaptado de Kaplan e 
Norton (1997). 

O foco do BSC consiste em traduzir a visão da organização em ações 
concretas que sejam possíveis de ser realizadas. Através do estabelecimento 
de metas e indicadores de desempenho que irão fornecer o apoio a tomada de 
decisão (HERNANDES, 2008). 

Apesar do sucesso das diversas ferramentas sobre medição de 
desempenho nas ultimas duas décadas o mesmo não é observado referente à 
medição de desempenho na Construção Enxuta que possui uma literatura 
escassa. 

2.4 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO PARA A FILOSOFIA ENXUTA 

Observou-se que a literatura discute de maneira superficial tanto o 
processo de implantação da Construção Enxuta quanto os aspectos 
estratégicos das empresas envolvidas no referido processo, concentrando-se 
no estudo da aplicação de princípios e ferramentas nas diversas áreas do 
conhecimento (ALVES e NETO, 2008). 
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Uma grande dificuldade enfrentada por aquelas empresa que pretendem 
iniciar na prática da Construção Enxuta é estabelecer parâmetros iniciais sobre 
as possíveis vantagens adquiridas com a implantação desta filosofia de gestão 
(KUREK, et al.,  2005).  

Alarcón, et al. (2005) demonstram que aquelas empresas que iniciaram 
seus trabalhos de implantação de Construção Enxuta através de ferramentas 
como Last Planner System® (LPS), obtiveram dificuldades para mensurar 
qualitativamente as vantagens obtidas na empresa com a melhoria do 
desempenho da ferramenta como o LPS. 

Porém, Soriano-Meier e Forrester, (2001) afirmam que a empresa que 
busca implantar a filosofia enxuta, obtém resultados que são factíveis de serem 
medidos na indústria de manufatura, através de ferramentas específicas de 
coleta de informações desenvolvidas para os diversos tipos de indústrias 
confirmando as afirmações feitas por Womack, et al., (2004) em seu livro “A 
Máquina que mudou o mundo”. Estes resultados devem ser estudados e 
adaptados para a construção civil.  

2.4.1 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NA PRODUÇÃO ENXUTA  

Nogueira e Saurin (2006) realizaram um levantamento em relação à 
medição de desempenho na produção enxuta, pode-se dizer que existe uma 
literatura mais ampla com diversos métodos já publicados: 

• Shingo Prize (1988): Através de um sistema de pontuação foi 
estabelecido para promover a implementação de conceitos de 
manufatura enxuta e reconhecer organizações que atingiram o status de 
manufatura de classe mundial. 

• Karlsson e Ahlström (1996): Desenvolvido como checklist para orientar 
os objetivos das empresas interessadas em implantar a produção enxuta 

• Lean Enterprise Model (Lean Aerospace Initiative, 1 998): Este 
método tem como base estabelecer um modelo de empresa enxuta. 
Esse modelo auxilia as empresas na melhor compreensão da 
implantação enxuta nos seus processos. 

• Normas SAE (Society of Automotive Engineer) J4000 e  J4001 (SAE, 
1999): Esta norma esta dividida por dois documentos fundamentais. O 
primeiro é a norma J4000, composta por áreas que atingem clientes e 
fornecedores, que um sistema de manufatura deve apresentar para ser 
considerado enxuto. O segundo, a norma J4001, explica o método de 
medição das conformidades dos elementos.  
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• Sánchez e Pérez (2001): Apresentam um check-list de seis princípios 
enxutos associados aos indicadores de desempenho. 

• Soriano-Meier e Forrester (2001): Realizaram um trabalho com objetivo 
de ser genérico a qualquer indústria de manufatura, aplicando sua 
pesquisa em duas etapas. Inicialmente com o questionário proposto por 
Karlsson e Ahlström (1996) e posteriormente com entrevistas 
estruturadas.  

• Godinho Filho, Fernandes e Dias (2005): Estabelecem diferentes 
pesos para a avaliação de forma a classificar em 3 diferentes categorias 
as áreas analisadas: chão de fábrica, áreas administrativas e cadeia de 
suprimentos. 

Verifica-se que existe a presença de uma literatura mais elaborada sobre 
medição de desempenho na produção enxuta. Estes conceitos expostos 
fundamentam a evolução da filosofia da produção enxuta, por proporcionar 
uma melhor compreensão destes conceitos no desenvolvimento das atividades 
industriais por aqueles que o aplicam. 

Estas ferramentas de medição de desempenho para a produção civil não 
podem ser aplicadas diretamente aos canteiros de obra, portanto é necessária 
uma ampliação da literatura para a Construção Enxuta a fim de fornecer aos 
construtores o embasamento teórico para a tomada de decisão na busca do 
desenvolvimento corporativo.  

2.4.2 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO ENXUTA 

Na literatura recente estes  trabalhos atendem a essa demanda sobre a 
necessidade de avaliação do estado atual da empresa em relação aos 
princípios da Construção Enxuta: 

• Kurek, et al. (2005): Este trabalho busca fornecer parâmetros de 
desempenho que possibilitem um suporte aquelas empresas que 
pretendem iniciar com a prática da filosofia da Construção Enxuta. 

Neste trabalho são discorridos os onze princípios elaborados por 
Koskela (1992), e posteriormente são apresentados resultados obtidos 
através de um questionário que evidencia superficialmente a presença 
das práticas destes princípios nas construtoras analisadas. 

Este questionário retrata o uso da Construção Enxuta de maneira 
superficial sem fornecer uma escala para realizar a comparação entre 
resultados de diferentes empresas. 
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• Alves e Neto (2008):  O trabalho apresentado por Alves e Neto (2008) 
discute sobre as barreiras existentes para implantação de indicadores 
nas empresas, visto que este necessita conciliar a estratégia da 
empresa com a Construção Enxuta. 

Este trabalho não avalia o desempenho das construtoras em relação ao 
uso da Construção Enxuta, concluí-se o trabalho afirmando que existe a 
necessidade da empresa conciliar a estratégia de gestão com as 
práticas da Construção Enxuta, e que esta postura favorece a empresa 
no ambiente competitivo.  

• Hofacker et al.(2008):  Este artigo propõe uma avaliação simples e 
rápida para ser aplicada nos canteiros de obras das empresas 
avaliadas. 

Hofacker, et al. (2005) realiza através do programa PROBRAL que 
envolve o desenvolvimento das melhores práticas sobre Construção 
Enxuta entre o Brasil e a Alemanha com a Universidade Federal do 
Paraná e a University of Karlsruhe através de um questionário que sirva 
para diagnosticar práticas da Construção Enxuta nas construtoras 
visitadas. 

O questionário propõe os 05 (cinco) princípios da mentalidade enxuta 
desenvolvidos por Womack e Jones (1996), além dos 11 (onze) 
princípios desenvolvidos por Koskela (1992). Distribuídos em 06 (seis) 
categorias distintas: (i) foco no cliente; (ii) tratamento de resíduos; (iii) 
qualidade; (iv) fluxo de material; (v) organização, planejamento e fluxo 
de informações; (vi) melhoria contínua.   

 Com o objetivo de estabelecer uma padronização de classificação sobre 
o uso da filosofia enxuta nas construtoras de forma rápida e simplificada. 

Uma crítica a este trabalho é que somente é abordado o processo 
produtivo no caso o canteiro de obra sem envolver outras áreas de 
interesse para promoção da cultura da Construção Enxuta na empresa. 

O questionário apresentado nesta pesquisa busca eliminar pontos falhos 
identificados nestes modelos anteriores de maneira a proporcionar a evolução 
da literatura em relação a este tema. 

Nesta dissertação está sendo considerada a avaliação e entrevista de 
diversos atores fundamentais para o processo produtivo da construtora, na 
busca por retratar de maneira fiel o fluxo de trabalho da empresa, além de 
estabelecer de maneira eficiente um resultado gráfico que facilita ao usuário 
identificar os pontos fortes e fracos frente a filosofia da construção enxuta.  
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Assim após a utilização desta ferramenta é possível que o usuário tome 
ações que melhorem o desempenho da gestão de seu negócio e proporcione 
maior competitividade a construtora. 

O capítulo 03 retratará com maiores detalhes as vantagens da utilização 
deste questionário em relação aos modelos anteriores. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA  

São apresentados neste capítulo o método aplicado na pesquisa, as 
técnicas utilizadas e as ferramentas adotadas para elaboração do questionário 
de avaliação do mapa do estado atual em relação ao uso da Construção 
Enxuta nas construtoras. 

Esta pesquisa foi realizada através de uma análise exploratória 
qualitativa. Tendo como estratégia a utilização de estudos de caso múltiplos. 

A ferramenta adotada para extração das informações é a utilização de 
um questionário estruturado como protocolo de coleta de dados, 
complementado por algumas visitas as empresas estudas. 

O objetivo do questionário é analisar o uso da Construção Enxuta na 
opinião dos respondentes na cadeia de valor da construtora. A cadeia de valor 
da construtora é estabelecida como um conjunto de atores envolvidos para a 
realização das atividades comerciais, gerenciais e operacionais da construtora. 
Sendo identificada como a unidade de análise.  

Tendo sido realizado uma seleção de 04 (quatro) empresas construtoras 
para a aplicação da pesquisa. 

3.1 ESTRATÉGIA DA PESQUISA  

   A pesquisa foi desenvolvida baseada nas etapas que serão descritas 
abaixo:  

a) Revisão da literatura sobre medição de desempenho e Construção 
Enxuta.  

b) A elaboração do questionário 

c) Primeira rodada de testes referentes à aplicabilidade do questionário 
com 01 empresa. 

d) Identificação de problemas com o questionário 

e) Desenvolvimento de melhorias no questionário, utilizando o relato dos 
respondentes e uma avaliação qualitativa da aplicação.  

f) Submissão do questionário para críticas de 03 especialistas em 
Construção Enxuta. 
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g) Desenvolvimento de melhorias no questionário em função das criticas 
fornecidas pelos 03 especialistas em Construção Enxuta.  

h) Contato com 03 empresas para solicitação e realização dos estudos de 
casos. A descrição das empresas selecionadas esta descrita com 
maiores detalhes no capítulo 04.  

i) Avaliação qualitativa e aplicação do questionário. 

j) Análise dos resultados e elaboração de melhorias no questionário em 
função dos resultados obtidos. 

k) Conclusões sobre o trabalho 

REVISÃO
LITERATURA

ELABORAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS

APLICAÇÃO 
TESTE

IDENTIFICAÇÃO DE 
PROBLEMAS

MELHORIAS
CRITÍCAS DOS 
ESPECIALISTAS

ESTUDOS DE CASO

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

AVALIAÇÃO 
QUALITATIVA E 
APLICAÇÃO DO 
QUESTIONÁRIO

MELHORIAS

CONCLUSÕES
 

Figura 15 – Delineamento da pesquisa 

3.2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esta etapa diz respeito à revisão da literatura existente sobre o tema da 
Construção Enxuta e engloba o histórico desta filosofia de gestão e seus 
conceitos básicos. Foi abordado também o tema referente à medição de 
desempenho para que se pudessem aplicar ferramentas de avaliação de 
desempenho no questionário elaborado neste trabalho. 

Estes conceitos estão descritos com maiores detalhes no capítulo 02. 
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

O resultado deste trabalho será a validação do questionário de avaliação 
do estado atual das empresas construtoras em relação ao uso da Construção 
Enxuta. 

A origem deste questionário se deve principalmente as dificuldades 
detectadas pelos pesquisadores em estabelecer uma metodologia para a 
implantação da filosofia da Construção Enxuta, para aquelas empresas que 
pretendem iniciar neste contexto. Conforme descrito no capitulo 01 no item 
referente à justificativa. 

No momento em que existe a tomada de decisão sobre a implantação da 
filosofia da Construção Enxuta em uma determinada empresa, dúvidas surgem. 
Principalmente em torno de uma pergunta comum: 

“Como devo iniciar a implantação da Construção Enxuta?” 

Foi observado que as construtoras não detêm o conhecimento sobre 
como é o estado atual de sua empresa em relação aos conceitos básicos da 
Construção Enxuta. E a literatura conforme descrito no capítulo 02 não fornece 
modelos que consigam extrair com a qualidade e a confiabilidade necessária a 
informação sobre o uso da Construção Enxuta nas construtoras. 

Este questionário pretende suprir esta lacuna, fornecendo ao usuário 
uma ferramenta que possibilita investigar o uso da Construção Enxuta entre os 
principais agentes envolvidos na cadeia de valor da construtora, além de 
vincular a percepção do cliente frente às características da empresa em 
relação aos princípios da Construção Enxuta. No capítulo 2 está descrito com 
maiores detalhes outras pesquisas sobre medição de desempenho na 
Construção Enxuta. 

Portanto a construtora que aplicar este questionário poderá mapear seus 
pontos fortes e fracos na percepção do cliente e estabelecer um plano de 
melhorias baseados na avaliação fornecido pelas áreas analisadas na busca 
pelo desenvolvimento de seu negócio e satisfação do cliente. 

Portanto o conhecimento das empresas sobre como é o estado atual de 
seu negócio é fundamental para estabelecer metas e planos de ações para o 
estado futuro. Sem este conhecimento correm-se o risco de realizar esforços 
no caminho contrário as reais necessidades da empresa. E independentemente 
da empresa conhecer ou não a Construção Enxuta parte-se do princípio de que 
todas as construtoras possuem em suas organizações características enxutas, 
sendo estas aplicadas com uma maior ou menor eficiência.  
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Ou seja, está sendo considerado que as empresas já possuem alguns 
conceitos básicos existentes, mas que não são conhecidos pelos integrantes 
da organização. 

Estes conceitos são identificados em diversos departamentos, por 
exemplo, podem-se indicar aspectos enxutos em qualquer empresa que busca 
padronização de suas atividades com implantação de um sistema de 
qualidade. 

O que ocorre é que a implantação da Construção Enxuta quando 
realizada com uma metodologia adequada tende a potencializar os ganhos em 
produtividade, lucratividade, redução dos desperdícios inerentes ao processo 
construtivo, entre outras vantagens já discutidas pela literatura.   

Portanto, quando não há esse conhecimento das empresas sobre seu 
estado atual, oportunidades são perdidas e principalmente podem ser 
executadas ações que prejudiquem o desempenho da Construção Enxuta 
nestas construtoras, ocasionando até a descrença nas vantagens competitivas 
desta filosofia de gestão.     

Assim originou-se a idéia de nivelar as informações entre as 
construtoras interessadas em possuir este mapa do estado atual. Fornecendo a 
estas empresas uma ferramenta eficiente que possibilita a análise do estado 
atual de suas construtoras frente à filosofia da Construção Enxuta. 

Desta maneira pretende-se ofertar para a diretoria da empresa 
informações sobre o estado atual de sua construtora possibilitando a tomada 
de decisões estratégicas e táticas na corporação. 

O questionário foi criado através da união de conceitos teorizados por 
Koskela no texto Application of the new production philosophy to construction. 
Technical Report #72. Stanford University, 1992. E adaptados em forma de 
perguntas que consigam extrair a informação sobre a presença e eficiência do 
princípio na empresa. 

A análise e avaliação do uso da Construção Enxuta esta dividida em 06 
(seis) questionários e devem ser todos respondidos por pelo menos uma 
pessoa que represente cada uma das categorias indicadas: diretoria, 
engenharia, operários, fornecedores, projetistas e clientes. Aplicáveis a 
qualquer construtora, que possui ou não a filosofia da Construção Enxuta. 

A aplicação do questionário entre estas diferentes pessoas tem como 
objetivo estabelecer uma avaliação setorial das diferentes áreas além de uma 
avaliação geral da empresa, na busca por bons resultados na percepção do 
cliente. 
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Destes questionários, 05 (cinco) deles (diretoria, engenharia, operários, 
fornecedores e projetistas) servirão como um modelo de avaliação do uso da 
Construção Enxuta na empresa. O questionário referente ao cliente servirá 
para demonstrar a percepção que o cliente tem sobre a construtora em relação 
a estes 11 princípios da Construção Enxuta. 

Portanto a percepção do cliente final frente a estes princípios servirá 
como um parâmetro a ser analisado pela empresa e comparado com os 
resultados obtidos nas outras áreas avaliadas para que ações que visam à 
melhoria da empresa possam ser implementadas baseadas nas diretrizes 
fornecidas pelo cliente final. 

Os questionários estão baseados nos 11(onze) princípios propostos por 
Koskela (1992). Para cada princípio foram elaboradas perguntas que vinculam 
o uso do princípio com o observado na empresa pelos diferentes pontos de 
vistas que compõe a cadeia de valor da construtora (engenharia, diretoria, 
operários, clientes, fornecedores e projetistas), conforme tabela abaixo.   

Tabela 2 - Relação entre a quantidade de perguntas do questionário com os 
princípios da Construção Enxuta. 

PRINCÍPIOS, KOSKELA (1992) Diretores Engenheiros Operários Clientes Fornecedores Projetistas
Número de perguntas 

/ princípio

1 Redução de atividades que não 
agregam valor 4 4 3 5 4 6 26

2

Melhorar o valor do produto 
através das considerações 
sistemáticas do cliente requeridas 
pelo cliente 

3 3 2 4 3 7 22

3 Reduzir a variabilidade 4 4 3 2 4 3 20

4 Reduzir o tempo de ciclo 3 3 4 1 4 4 19

5
Simplificar e minimizar o número 
de passos e partes 5 3 2 3 4 3 20

6 Melhorar a flexibilidade do produto 3 2 2 3 4 3 17

7 Melhorar a transparência do 
processo 3 3 4 7 4 2 23

8
Focar o controle do processo 
global 4 3 2 1 2 2 14

9
Introduzir a melhoria contínua do 
processo 4 3 3 4 4 4 22

10
Balancear o fluxo com a melhoria 
das conversões 5 4 2 1 2 1 15

11
Benchmark (estabelecer 
referências de ponta) 1 1 1 1 1 1 6

TOTAL PERGUNTAS 39 33 28 32 36 36 204
 

O questionário deve ser aplicado de preferência por uma pessoa externa 
a corporação e que detenha o conhecimento sobre os conceitos da filosofia da 
Construção Enxuta para poder solucionar possíveis dúvidas que possam surgir 
referentes a algumas das perguntas do questionário. 
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Este questionário foi elaborado para ser aplicado em no máximo 45 
minutos por entrevistado. O respondente pode realizar comentários 
espontâneos sobre cada pergunta, veja o exemplo da figura 17. Estes 
comentários serão inseridos para complementar o entendimento do contexto da 
empresa, porém não serão contabilizados para a avaliação da empresa, sendo 
consideradas apenas as respostas indicadas na escala de valoração do 
questionário. 

Este questionário poderá ser adaptado em um trabalho futuro para um 
formato em que seja desnecessária a presença de um consultor externo da 
empresa e poderá estar disponível em uma plataforma na web facilitando o 
acesso a este questionário. 

3.3.1 FORMATO DO QUESTIONÁRIO 

O questionário foi desenvolvido de forma que o entrevistado classifique a 
construtora de acordo com as características que ele enxerga na organização. 
Estas perguntas vinculam o princípio com as funções exercidas por cada 
entrevistado no contexto da empresa. 

Cada pergunta foi elaborada e direcionada para que o respondente 
vincule os aspectos que ele enxerga na construtora, no seu cotidiano de 
trabalho, e que se encaixam com os princípios da Construção Enxuta. 

Sendo que essa classificação varia entre 0 (zero)  e 3 (três). Foi 
determinado a utilização de uma classificação com 4 (quatro) níveis diferentes, 
ou seja, utilizando uma escala com número par. Desta forma pretende-se evitar 
que o respondente indique inconscientemente a classificação com o nível 
intermediário. 

Desta forma a classificação que o respondente deve realizar se 
enquadra com a figura 16:   
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NÍVEL 0 = o princípio não está presente ou há 
grandes inconsistências em sua implementação

NÍVEL 1 = o princípio está presente, mas há 
pequenas inconsistências em sua implementação

NÍVEL 2 = o princípio está totalmente presente e 
efetivamente implementado

NÍVEL 3 = o princípio está totalmente presente, 
efetivamente implementado e exibe melhoramentos 
na sua execução, nos últimos 12 meses.

 

Figura 16 – Níveis de classificação do questionário . Adaptado de Lucato, et al., 
2006. 

3.3.2 APLICABILIDADE DO QUESTIONÁRIO 

Inicialmente foi realizada uma rodada de testes com os questionários 
elaborados. O objetivo específico desta rodada de testes era identificar as 
dificuldades encontradas na aplicação do questionário e verificar a existência 
de possíveis problemas na estrutura do questionário. 

Para realizar esta rodada experimental foi aplicado o questionário em 
uma empresa que foi classificada como empresa de pequeno porte3, 
denominada Empresa A. E através desta análise, pode-se avaliar a forma de 
aplicação do questionário. 

As 06 (seis) classes analisadas na pesquisa foram: Diretoria, 
Engenharia, Operários, Projetistas, Fornecedores e Clientes. 

Inicialmente o questionário era composto de questões abertas e 
fechadas, mas foi observado que desta forma não era possível padronizar as 
resposta, inviabilizando um dos focos do trabalho, que busca transformar este 

                                            
3 Segundo a classificação utilizada pelo Sebrae (2004), é considerada de grande porte 

empresas que possuem 500 funcionários ou mais. Empresas de médio porte são aquelas que 
possuem entre 100 e 499 funcionários. As pequenas empresas são todas aquelas que 
possuem de 20 a 99 funcionários. As microempresas são todas aquelas que possuem menos 
de 20 funcionários  
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questionário em um modelo padrão de avaliação das empresas frentes aos 
conceitos da Construção Enxuta. 

ITEM QUESTIONAMENTOS
DIRETORIA POUCO MUITO

1 Redução de atividades que não agregam valor 0 1 2 3 4

1.1 O que você entende como valor pelo cliente?
X

CONCEITO: Atividades que agregam valor são todas aquelas que transformam 
materiais, informações e mão de obra em requerimentos solicitados pelos clientes.
VALOR PARA O CLIENTE É CONSEGUIR SATISFAZER E SUPERAR SUAS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO 
PRODUTO OU SERVIÇO.

 

Figura 17 – Modelo extraído da primeira versão do q uestionário com questões 
abertas e escala contendo 05(cinco) níveis de avali ação. 

Desta forma na etapa seguinte as questões abertas foram adaptadas no 
questionário, sendo todas modificadas para um formato de questões fechadas 
na escala de valoração entre 0 e 3. 

Outro ponto a ser considerado é que o questionário inicial continha 05 
(cinco) níveis diferentes de classificação, ou seja, uma classificação com 
número ímpar de níveis, variando de 0 (zero) a 4 (quatro), o que pode provocar 
uma tendência no entrevistado a marcar o nível 2 (dois) que aponta 
qualificação média na escala adotada. 

Esta alteração foi sugerida por um dos especialistas que criticou 
posteriormente o trabalho em sua etapa de aperfeiçoamento. Sendo 
prontamente acatada a sugestão sobre a qualidade da informação a ser 
captada. 

Portanto na versão final do questionário foi tomada a precaução de 
reduzir a escala para um número par de níveis, que no caso adotado foi de 04 
(quatro) níveis. 

3.3.3 ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS. 

As empresas analisadas necessitam basear seu desempenho obtido 
através do questionário em uma escala de classificação que oriente estas 
empresas sobre como elas estão posicionadas em relação à pontuação 
máxima que pode ser obtida após a avaliação do estado atual. 

Desta forma será possível estabelecer critérios de desempenho para os 
principais pontos de vista da cadeia de valor da empresa, além do resultado 
geral obtido. 



 

 

55 

 

Com esta escala de classificação que possibilita para as empresas 
verificar quais são os principais pontos a serem melhorados e quais são 
aqueles que ela possui um desempenho satisfatório. A construtora poderá 
estabelecer um plano de estado futuro baseado na análise destes resultados. 

A escala varia entre 0 (zero) e 3 (três) e foi estabelecida considerando 
as médias aritméticas dos resultados por cada ponto de vista diferente em cada 
um dos princípios analisados. Conforme a fórmula abaixo:  

 

Sendo: X1, X2...Xn = Grau de valoração do ponto de vista de cada entrevistado 

 n = Número de perguntas realizadas  

Figura 18 – Média aritmética utilizada no questioná rio para avaliação das 
construtoras frente à filosofia da Construção Enxut a.  

Foram considerados pesos iguais para todos os princípios e para todas 
as perguntas, pretende-se assim garantir que todos os princípios possuam 
igualdade de importância na Construção Enxuta. 

Os resultados desta média aritmética foram expostos em percentuais de 
desempenho. Portanto ao término da avaliação da empresa chega-se a 
conclusão sobre um valor percentual de desempenho em relação à Construção 
Enxuta, sendo quanto maior este valor melhor será seu resultado.   

Portanto a classificação segue os seguintes critérios de desempenho 
apresentados na tabela 03 
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Tabela 3 - Classificação da empresa de acordo com o  nível de Construção 
Enxuta. Modificado de HOFACKER et al (2008). 

NÍVEL SUBNÍVEL PECENTUAL

AAA 95% to 100%

AA 90% to 94%

A 85% to 89% 

BBB 80% to 84%

BB 75% to 79%

B 70% to 74%

CCC 65% to 69%

CC 60% to 64%

C 55% to 59%

DDD 50% to 54%

DD 45% to 49%

D 0 to 44%

CARACTERÍSTICA

Busca pela perfeição na construção enxuta

Consciência e aprendizado enxuto

Foco em qualidade, mas baixo ou nenhum 
conhecimento em construção enxuta.

Baixo foco em melhorias. Conhecimento nulo sobre 
construção enxuta

A

B

C

D
 

Esta classificação pode ser exposta também na forma do gráfico 5 
Radar Preenchido que esta disponível em diversos softwares de planilhas 
eletrônicas. O gráfico Radar Preenchido está dividido em 04 (quatro) níveis 
sendo dispostos da seguinte forma: 

• Nível – A (85% à 100%) 

• Nível – B (70% à 84%) 

• Nível – C (55% à 69%) 

• Nível – D (0 à 54%) 

A classificação final indica que cada nível deve estar subdividido em 
outros 03 subniveis conforme descrito na tabela acima. Este gráfico será a 
ferramenta utilizada para representar os resultados obtidos com o questionário 
nos estudos de caso desenvolvidos neste trabalho. 

A partir deste gráfico é possível analisar individualmente o desempenho 
de cada um dos diferentes envolvidos nas suas respectivas áreas em relação 



 

 

57 

 

aos resultados totais e atuar pontualmente na melhoria de desempenho dos 
pontos críticos identificados. 

Este gráfico está dividido em 4 cores que retratam os 4 diferentes níveis 
sendo a cor verde referente ao nível “A”, a cor amarela referente ao nível “B”, a 
cor laranja referente ao nível “C” e a cor vermelha referente ao nível “D”. 

Desta forma a disposição de cores auxilia o usuário a analisar os 
resultados obtidos, sendo a cor vermelha vinculada ao pior nível de 
classificação mostrando claramente as áreas deficientes da empresa. 

0%

100%

Redução de atividades que não agregam 
valor

Melhorar o valor do produto através das 
considerações sistemáticas do cliente 

requeridas pelo cliente 

Reduzir a variabilidade

Reduzir o tempo de ciclo

Simplificar e minimizar o número de 
passos e partes 

Melhorar a flexibilidade do produtoMelhorar a transparência do processo

Focar o controle do processo global

Introduzir a melhoria contínua do 
processo

Balancear o fluxo com a melhoria das 
conversões

Benchmark (estabelecer referências de 
ponta)

MODELO PARA AVALIAÇÃO DO USO DA CONSTRUÇÃO ENXUTA NAS 
CONSTRUTORAS

NÍVEL - A

NÍVEL - B

NÍVEL - C

NÍVEL - D

 

Gráfico 5 – Modelo para avaliação do uso da Constru ção Enxuta nas 
construtoras. 

3.3.4 REALIZAÇÃO DO TESTE COM A EMPRESA “A”. 

Esta etapa do trabalho foi fundamental para o desenvolvimento do 
questionário, pois através dos relatos obtidos com os respondentes foi possível 
estabelecer pontos críticos que necessitavam serem ajustados no questionário 
e que possibilitaram a aplicabilidade do mesmo. 

Entre estes pontos podem ser destacados principalmente: 

• O tempo utilizado para aplicação do questionário era 
demasiadamente longo com aproximadamente 02 (duas) horas 
de duração para cada entrevistado e conseqüentemente 
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provocava cansaço ao respondente. Portanto a nova versão do 
questionário foi ajustada para ser aplicado em no máximo 45 
minutos.  

• Presença de perguntas abertas e que dificultavam a padronização 
das respostas, e conseqüentemente uma possível comparação 
entre diferentes empresas. Na versão revisada existem apenas 
perguntas fechadas, porém há espaço para comentários 
espontâneos dos respondentes. 

• Não havia questionamentos suficientes que possibilitavam extrair 
informações de todos os 11 (onze) princípios em todos os 06 
(seis) pontos de vista analisados. Na nova versão existe ao 
menos uma pergunta para cada princípio. 

• Algumas perguntas não conseguiam extrair claramente a 
informação se haviam indícios sobre a aplicação do princípio da 
Construção Enxuta na construtora ou não. Na nova versão foi 
realizada uma reavaliação de todas as perguntas para eliminar 
este tipo de inconsistência. 

•  Algumas perguntas estavam com a classificação dos níveis de 0 
(zero) até 04 (quatro) invertidos ou seja em ordem decrescente, 
considerado um bom resultado se o entrevistado respondesse 0 
(zero) ao invés de 04 (quatro). Na nova versão estas 
inconsistências foram eliminadas.  

3.3.5 COMENTÁRIO DOS ESPECIALISTAS SOBRE O 
QUESTIONÁRIO 

O trabalho de desenvolvimento do questionário continuou após a 
aplicação teste. Com a identificação dos problemas referentes à forma e ao 
conteúdo e com a realização das possíveis melhorias identificadas na fase dos 
testes o questionário foi submetido a críticas de especialistas em Construção 
Enxuta. 

Este grupo de especialistas era composto por 02 (dois) Professores 
Doutores, sendo um do estado de São Paulo e outro do estado do Rio Grande 
do Sul. E por um doutorando na área de Construção Enxuta da Alemanha. 

As críticas, comentários e sugestões sobre o questionário foram 
principalmente as relatadas abaixo: 
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Especialista 1 : O questionário necessita ter um formato padrão para 
que possa ser aplicado em qualquer construtora em qualquer localidade e em 
qualquer período. 

Além da necessidade da descrição do procedimento de aplicação, 
promovendo desta forma um incentivo para que o usuário tenha interesse em 
utilizar o questionário.  Pois sem que haja o conhecimento da construtora sobre 
como esta seu desempenho como poderá almejar crescimento, pois não 
conhecerá a direção mais indicada para onde caminhar rumo ao 
desenvolvimento corporativo.  

Foi explanado ainda que seja necessário inserir as fronteiras do uso do 
questionário, o que já este descrito no item referente às delimitações do 
trabalho. Além de promover ações que possibilitem o desenvolvimento para 
cada princípio e que permitam ao usuário utilizá-las, se for de interesse fazer 
uso da Construção Enxuta na empresa analisada. 

O último comentário do Especialista 01 foi referente a questões abertas 
que necessitavam ser excluídas do questionário, pois com este formato a 
padronização das respostas seria complexa de ser realizada, portanto 
inviabilizaria algumas das análises que necessitariam ser desenvolvidas 
individualmente. 

  Especialista 2 : A escala de valoração utilizada na aplicação teste entre 
0(zero) e 4 (quatro) com 05(cinco) níveis para avaliação, portanto com número 
ímpar, pode ser prejudicial por possibilitar que o respondente marque 
involuntariamente de maneira tendenciosa o item intermediário. 

O que pode ser prejudicial por não fornecer respostas que retratam a 
realidade da empresa avaliada. Portanto o questionário passou a contar com 
uma escala de valoração entre 0(zero) e 3(três) com quantidades pares 
anulando o problema levantado pelo especialista 02. 

Outro item questionado é sobre como será realizado as respostas em 
aberto, e como já havia sido uma crítica do Especialista 01 as respostas em 
aberto foram eliminadas.  

Especialista 3: Foram identificados no questionário uma série de 
palavras técnicas e de uso acadêmico que podem dificultar o entendimento do 
respondente que não esta habituado com este tipo de vocabulário. 

Portanto foi sugerida e realizada uma reavaliação do questionário para 
redução e se possível eliminação de diversos termos técnicos e acadêmicos, 
com o intuito de facilitar para o respondente que talvez possa não conhecer tais 
termos.   
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Com a análise destes comentários dos três especialistas, foi realizada 
posteriormente uma reavaliação completa do questionário com o intuito de 
melhorá-lo para facilitar sua interação com o usuário. 

Desta forma, com as melhorias no questionário busca-se eficiência e 
eficácia nas informações extraídas dos respondentes com o intuito de 
possibilitar uma análise criteriosa dos resultados. 
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4 ESTUDOS DE CASO 

 Para a realização dos estudos de caso foram selecionadas 04 
empresas sendo 03(três) de pequeno porte e 01(uma) de médio porte. 

Para uma maior abrangência buscou-se empresas com diferentes perfis 
de atuação no mercado brasileiro, além de estarem sediadas em regiões 
distintas sendo duas empresas em Curitiba, uma em Porto Alegre e uma em 
Belém. 

Destas empresas apenas duas delas afirmaram possuir Construção 
Enxuta como uma filosofia de gestão de seu negócio. Conforme a tabela 4. 

Tabela 4 – Situação das empresas selecionadas para o estudo de caso. 

EMPRESA CLASSIFICAÇÃO CIDADE

POSSUI 
CONSTRUÇÃO 

ENXUTA

A Pequena empresa Curitiba NÃO

B Pequena empresa Curitiba NÃO

C Pequena empresa Belém SIM

D Média empresa Porto Alegre SIM
 

Em cada empresa analisada foi solicitado à diretoria da empresa que 
selecionasse as obras a serem visitadas e que indicasse as pessoas a serem 
entrevistadas. De preferência aquelas que possuíam um vínculo de longo prazo 
com a construtora analisada.  

Com os resultados foi possível elaborar gráficos radares que 
demonstram a situação atual da empresa em relação ao uso dos princípios da 
Construção Enxuta. 

A área preenchida do gráfico corresponde ao uso dos princípios da 
filosofia da Construção Enxuta na construtora e as áreas externas ao 
preenchimento correspondem às oportunidades de crescimento que esta 
empresa possui para desenvolver em relação à Construção Enxuta em uma 
escala percentual. 
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As análises sobre os resultados dos estudos de caso apresentados não 
foram realizadas com o objetivo de avaliar a empresa, mas busca avaliar o 
questionário que é o objeto de estudo desta pesquisa.  

4.1 EMPRESA “A” 

Será realizado um breve relato sobre as condições da empresa no 
mercado em que atua, além das características da obra analisada e os 
resultados da pesquisa nesta análise teste do questionário.  

A empresa estudada é do setor de construção civil, classificada como 
uma empresa de pequeno porte, com enfoque principal na execução de obras 
comerciais, industriais e residenciais e a diretoria da empresa “A” afirma não 
possuir Construção Enxuta, conforme a tabela 5 no item referente à auto- 
classificação sobre a filosofia da construção enxuta. 

Esta empresa possui atualmente em execução três obras, sendo uma 
delas residencial em um condomínio fechado do município de Pinhais, outra 
obra é industrial no município de São José dos Pinhais e a terceira é a reforma 
de um centro comercial (shopping) do município de Curitiba.      

A obra industrial foi escolhida na empresa “A” para ser o objeto de 
estudo, por ainda restar 30 dias na data da pesquisa para o término da mesma, 
visto que a obra residencial já estava na fase de entrega ao proprietário e a 
obra comercial é uma reforma que além de estar em sua fase final funciona 
apenas no turno da noite. 

A edificação industrial que esta sendo executada será o local de 
armazenagem dos equipamentos vinculados a todo o departamento de 
Tecnologia da Informação de uma grande indústria do setor de cosméticos 
brasileira. 

Outra característica deste empreendimento é que o cliente foi 
representado nesta obra por uma empresa de engenharia responsável pelo 
gerenciamento do contrato. Esta gerenciadora realizou a licitação privada para 
a contratação dos serviços além da fiscalização da obra. 

Por esta ser uma obra de rápida execução, totalizando apenas 05 
(cinco) meses, foi exigida da empresa “A”, além da proposta comercial a 
apresentação de um cronograma geral. 

Foram realizadas entrevistas com uma pessoa por cada área analisada 
(diretoria, engenharia, operário, fornecedor, projetista e cliente). Totalizando 6 
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pessoas entrevistadas para avaliar o desempenho em relação ao uso da 
construção enxuta nesta empresa. 

Estas pessoas foram escolhidas, pois o autor entende que o trabalho 
desenvolvido nestas áreas representa a cadeia de valor da construtora e, 
portanto o trabalho que desempenham representa as características de gestão 
desta empresa. 

A análise qualitativa realizada na empresa “A” esta conforme os 
resultados apresentados visto que a construtora não possui se quer um 
sistema de qualidade devidamente implantado. Verificou-se também que 
durante a entrevista o cliente fez questão de indicar quais eram as principais 
características positivas e negativas que ele identificava na construtora 
analisada.  

Portanto segue abaixo os resultados obtidos após a aplicação dos 
questionários na empresa “A”. Este representa a avaliação realizada por cinco 
steakeholders (diretoria, engenharia, operários, fornecedores e projetistas). A 
percepção do cliente não é parte dos valores que contemplam a avaliação, 
porém serve para orientar a tomada de decisão das novas ações de melhorias 
na busca pelo desenvolvimento da Construção Enxuta na construtora.  

Tabela 5 - Avaliação do uso dos princípios da Const rução Enxuta no teste com a 
Empresa A. Em uma escala de 0 à 4. 

PRINCÍPIOS (KOSKELA, 1992) MÉDIA

Redução de atividades que não agregam valor 1,57
Melhorar o valor do produto através das considerações sistemáticas 
do cliente requeridas pelo cliente 1,72
Reduzir a variabilidade 1,55
Reduzir o tempo de ciclo 1,90
Simplificar e minimizar o número de passos e partes 2,02
Melhorar a flexibilidade do produto 2,85
Melhorar a transparência do processo 1,75
Focar o controle do processo global 2,43
Introduzir a melhoria contínua do processo 1,22
Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 2,10
Benchmark (estabelecer referências de ponta) 1,50

TOTAL 1,87
PERCENTUAL ENXUTO 47%

AUTO CLASSIFICAÇÃO EM LEAN CONSTRUCTION

Não 
possui

 

A tabela 5 demonstra os resultados obtidos com a empresa “A”. É 
possível observar que o índice que obteve o pior desempenho geral da 
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avaliação foi o item referente à introdução de melhoria contínua com 30%. A 
análise qualitativa desenvolvida na visita a construtora apenas confirma este 
fato, pois é observado que a empresa “A” desenvolve suas atividades no 
modelo tradicional de gestão e a busca pela melhoria contínua de seus 
processos ocorre de forma lenta, seguindo as tendências ditadas pelo mercado 
em que atua. 

Desta forma a construtora deixa o desenvolvimento da gestão de seu 
negócio equivalente ou até mesmo ultrapassado frente a sua concorrência 
perdendo potencial competitivo. 

O melhor desempenho geral obtido na avaliação pela construtora “A” é 
referente à melhoria da flexibilidade do produto como observado no gráfico 6 
com 71%. Este fato recebe um destaque do cliente que reitera esta afirmação 
na análise qualitativa. 

Observa-se que a empresa se adapta a diferentes situações de 
contratos e a uma grande diversidade de tipos de obras, o que favorece sua 
imagem frente ao cliente como uma empresa flexível e adaptável a diferentes 
desafios. 
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Gráfico 6 - Resultado da avaliação geral da empresa  “A”. 

Os resultados obtidos na análise realizada com a diretoria da empresa 
“A” no gráfico 7 revelam alguns pontos fracos que podem ser desenvolvidos. 
Como por exemplo, a melhoria da transparência do processo com 0%, 
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introdução a melhoria contínua com 17% e o estabelecimento das referências 
de ponta ou benchmark com 0%.  

.   
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Gráfico 7 - Resultado da avaliação com a diretoria da empresa “A”. 

O desempenho obtido pela diretoria da empresa, no gráfico 7, na 
avaliação demonstra a utilização de um sistema tradicional de gestão em uma 
empresa construtora, pois não há a busca pela inovação no corpo diretor, 
portanto este aspecto se reflete em toda a empresa. 

A característica marcante em que a diretoria da empresa “A” verifica 
como um importante diferencial de mercado é a flexibilização do produto ou 
serviço ofertado. Porém esta situação quando não é conectada com um 
eficiente sistema de gestão, pode gerar desordem na empresa por dificultar a 
realização do planejamento e controle da produção. 
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Gráfico 8 - Resultado da avaliação com a engenharia  da empresa “A”. 

O gráfico 8 apresenta os resultados da avaliação na área da engenharia 
com a empresa “A”. Pode-se observar que um foco da engenharia é em 
relação ao controle do processo global. Este item demonstra aspectos 
referentes à organização da empresa e da obra. 



 

 

67 

 

50%

50%

58%

50%

50%

38%38%

13%

0%

50%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Redução de atividades que não agregam 
valor

Melhorar o valor do produto através das 
considerações sistemáticas do cliente 

requeridas pelo cliente 

Reduzir a variabilidade

Reduzir o tempo de ciclo

Simplificar e minimizar o número de 
passos e partes 

Melhorar a flexibilidade do produtoMelhorar a transparência do processo

Focar o controle do processo global

Introduzir a melhoria contínua do 
processo

Balancear o fluxo com a melhoria das 
conversões

Benchmark (estabelecer referências de 
ponta)

Empresa A - Operários   

NÍVEL - A

NÍVEL - B

NÍVEL - C

NÍVEL - D

OPERÁRIOS

 

Gráfico 9 - Resultado da avaliação com os operários  da empresa “A”. 

Na análise qualitativa foi verificado que os operários recebem pouco ou 
nenhum treinamento referentes à capacitação. Portanto o gráfico 9 representa 
as conseqüências deste fato, pois os resultados da avaliação com os operários 
coincide com aspectos identificados em pessoas que possuem pouco ou 
nenhum treinamento de aprimoramento para a função que exercem.  

O gráfico 10 mostra os aspectos referentes aos resultados do fornecedor 
em relação à construtora e pode ser observado que existe um baixo 
compromisso entre fornecedor e a empresa ”A”, pois o desempenho no item 
referente à melhoria do valor do produto em detrimento as considerações do 
cliente possui um desempenho nulo na avaliação realizada. 

Desta forma ambos perdem oportunidades de novos negócios, pois a 
cada novo trabalho existe uma nova concorrência em que na maioria das vezes 
o melhor preço prevalece e aspectos ligados a confiabilidade, compromisso e 
parceria não são representativos, desfavorecendo o cliente final.        

 



 

 

68 

 

13%

0%

75%

8%

40%

44%

75%

50%

38%

25%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Redução de atividades que não agregam 
valor

Melhorar o valor do produto através das 
considerações sistemáticas do cliente 

requeridas pelo cliente 

Reduzir a variabilidade

Reduzir o tempo de ciclo

Simplificar e minimizar o número de 
passos e partes 

Melhorar a flexibilidade do produtoMelhorar a transparência do processo

Focar o controle do processo global

Introduzir a melhoria contínua do 
processo

Balancear o fluxo com a melhoria das 
conversões

Benchmark (estabelecer referências de 
ponta)

Empresa A - Fornecedor

NÍVEL - A

NÍVEL - B

NÍVEL - C

NÍVEL - D

FORNECEDORES

 

Gráfico 10 - Resultado da avaliação com o fornecedo r da empresa “A”. 
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Gráfico 11 – Resultado da avaliação com o projetist a da empresa “A”. 

A empresa projetista avaliada foi indicada pela construtora como uma 
parceira e conforme o gráfico 11 se adéqua a realidade da construtora que atua 
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com diversos tipos de obras como industrial, residencial e comercial. Assim 
como a empresa “A” consegue fornecer um serviço flexível que favorece a 
interação entre cliente final e prestadores de serviço. 

Outro ponto de destaque são os resultados referentes à redução da 
variabilidade no processo de elaboração dos projetos. Verifica-se que esta 
empresa possui um desempenho de 17% na avaliação realizada o que significa 
que problemas com a padronização dos produtos ofertados, neste caso o 
desenho, pode ser melhorado. 

 Para os clientes conforme o gráfico 12 a empresa “A” possui um 
desempenho de 83% em relação aos conceitos da construção enxuta. 
Segundo o cliente, a principal crítica a ser realizada contra a construtora é 
vinculada ao planejamento da obra, pois foi relatado que diversas vezes, a 
construtora deixou a cargo do mestre de obras as definições sobre as 
eventuais atividades da semana, a serem realizadas. Sendo que este indivíduo 
não conseguiu enxergar as atividades críticas que estavam por aparecer com o 
desenvolvimento dos trabalhos. Ou seja, os planos de curto e médio prazo não 
estavam sendo formalizados e, portanto resultavam em pequenos atritos entre 
o cliente (gerenciadora) e a construtora em relação à preocupação do não 
cumprimento dos prazos finais.  

O cliente relatou ainda quais eram as principais qualidades e valores 
fundamentais para tomar a decisão de contratar a empresa “A”. Os principais 
aspectos positivos levantados pelo cliente estavam vinculados a questões de 
relacionamentos comerciais, além do estabelecimento de um ciclo de 
confiança, experiência e de capacidade técnica da equipe da empresa “A”.  
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Gráfico 12 – Resultado da avaliação com o cliente d a empresa “A”. 

Verifica-se que alguns dos princípios não foram avaliados no estudo de 
caso teste realizado com a empresa “A”. Estes itens não foram avaliados, pois 
o questionário ainda não estava concluído no momento da aplicação. 

Sendo estabelecido o complemento do questionário e finalização após a 
análise crítica dos especialistas em Construção Enxuta, conforme descrito com 
maiores detalhes no capítulo 03. 

As categorias que foram avaliadas na primeira versão do questionário 
realizado com a empresa “A” estão com seus desempenhos descritos e 
avaliados na tabela abaixo: 

Tabela 6 – Desempenho da empresa “A” expresso em pe rcentual. 

PRINCÍPÍOS DIRETORIA ENGENHARIA OPERÁRIOS FORNECEDORES PROJETISTAS CLIENTES

1 44% 50% 50% 13% 40% 85%

2 17% 88% 50% 0% 61% 88%
3 25% 19% 58% 75% 17% 100%
4 63% 42% 50% 8% 75%

5 63% 75% 50% 40% 25% 50%
6 100% 75% 38% 44% 100% 100%

7 0% 31% 38% 75% 75% 93%
8 67% 100% 13% 50% 75%

9 17% 17% 0% 38% 81% 50%
10 25% 100% 50% 25% 63%
11 0% 0% 75% 75% 100%

TOTAL 38% 54% 43% 40% 61% 83%  
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Gráfico 13 – Desempenho da empresa “A” entre os dif erentes Steakeholders 
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O gráfico 13 indica uma análise geral sobre os resultados obtidos entre 
os diferentes steakeholders e possibilita ao gestor estabelecer um plano de 
ações que favoreçam a utilização da filosofia da Construção Enxuta. Pois a 
identificação dos desempenhos é direta e abrange a cadeia de valor da 
construtora.  

4.2 EMPRESA “B” 

A empresa “B” é uma construtora fundada em 1996, está situada na 
cidade de Curitiba e atua em obras de médio e pequeno porte comerciais, 
corporativas e industriais. O objetivo inicial da empresa era atuar em licitações 
públicas, sendo sua primeira obra uma unidade escolar contratada pelo 
Governo do Estado do Paraná. 

Em seguida a empresa passou a atuar no segmento de obras de 
agências bancárias da Caixa Econômica Federal (CEF), obras que passaram a 
ser a principal fonte de receita da empresa. 

Além das obras para a CEF e outros órgãos governamentais, a empresa 
passou também a atuar em obras comerciais e industriais para clientes 
particulares. Realizando obras de construção, reforma e ampliação. 

A construtora iniciou no ano de 2008 seu primeiro empreendimento 
como incorporadora. Um edifício residencial com 31 apartamentos distribuídos 
em 8 pavimentos, contando com uma parcela de capital próprio e uma parcela 
de financiamento da CEF.   

A construtora se caracteriza por ser uma empresa de pequeno porte e 
familiar. No qual as atividades de administração, finanças, orçamentos e 
engenharia são realizadas pelos próprios sócios da empresa. 

No período da sua fundação, a empresa era constituída em sua diretoria 
por um engenheiro e um arquiteto. Atualmente seu corpo diretor apresenta 
quatro engenheiros e um arquiteto  

O quadro de funcionários da empresa constitui também com a 
contratação de equipes terceirizadas para a realização de atividades 
especializadas. Estas equipes são contratadas de acordo com a demanda de 
serviços da construtora. 

Após esta análise qualitativa que identificou que a empresa “B” não 
possui Construção Enxuta e que esta em processo de desenvolvimento frente 
às melhores práticas de qualidade. Pode se afirmar que o questionário 
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conseguiu extrair as informações de forma coerente com o observado na 
empresa conforme os resultados abaixo. 

A obra analisada nesta pesquisa foi à construção de uma agência 
bancária na região de Curitiba-PR. Foram realizadas 07 entrevistas ao todo, 
sendo dois diretores e mais um membro de cada área sugerida para a 
avaliação (engenharia, operários, fornecedores, projetistas). O cliente neste 
estudo de caso foi representado por um engenheiro civil que representa os 
interesses do Banco, proprietário da agência. Portanto o cliente possui 
conhecimento técnico para apresentar sua percepção da construtora o que 
somente melhora os resultados obtidos.  

Tabela 7 - Avaliação do uso dos princípios da Const rução Enxuta na empresa 
“B”. Em uma escala de 0 a 3. 

PRINCÍPIOS (KOSKELA, 1992) GERAL

Redução de atividades que não agregam valor 1,25
Melhorar o valor do produto através das considerações 
sistemáticas do cliente requeridas pelo cliente 1,31
Reduzir a variabilidade 0,98
Reduzir o tempo de ciclo 0,58
Simplificar e minimizar o número de passos e partes 0,96
Melhorar a flexibilidade do produto 1,28
Melhorar a transparência do processo 1,17
Focar o controle do processo global 0,68
Introduzir a melhoria contínua do processo 1,49
Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 1,66
Benchmark (estabelecer referências de ponta) 1,40

TOTAL 1,16

PORCENTAGEM LEAN DA EMPRESA 39%

AUTO CLASSIFICAÇÃO EM LEAN CONSTRUCTION Não possui  
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Tabela 8 - Desempenho da empresa “B” expresso em pe rcentual. 

PRINCÍPIOS DIRETORIA ENGENHARIA OPERÁRIOS FORNECEDORES PROJETISTAS CLIENTES
1 33% 42% 44% 17% 72% 58%

2 44% 67% 33% 22% 52% 100%
3 21% 33% 33% 42% 33% 50%
4 0% 22% 17% 33% 25% 100%
5 77% 11% 17% 33% 22% 100%
6 89% 33% 33% 25% 33% 78%
7 28% 11% 67% 33% 56% 81%
8 46% 33% 17% 17% 0% 100%
9 29% 11% 67% 42% 100% 58%
10 43% 33% 67% 67% 67% 100%
11 67% 67% 0% 67% 33% 100%

TOTAL 43% 33% 36% 36% 45% 84%

RESPOSTAS EM PERCENTUAL

 

O gráfico 14 demonstra os desempenhos da empresa “B” destacados de 
forma pontual entre os diversos agentes, desta forma é possível identificar que 
alguns resultados de um mesmo item não são uniformes, como é o caso do 
princípio referente a simplificar e minimizar o número de passos e partes que a 
diretoria identifica um desempenho de 77% enquanto o setor de engenharia 
identifica 11% e os operários 17%. Portanto não há uniformidade entre as 
diferentes áreas e conseqüentemente o princípio de simplificar e minimizar os 
passos e partes acaba não sendo incorporada no conceito da empresa e, 
portanto está em desacordo com os conceitos da construção enxuta.  
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Gráfico 15 - Resultado geral da avaliação com a emp resa “B”. 

Observa-se no gráfico 15 que o controle do processo global da empresa 
“B” com 23% e a redução do tempo de ciclo com 19% obtiveram os piores 
desempenhos dentre os itens analisados, este número reflete uma empresa 
que não foca na organização de seu processo produtivo. 

Estes números são destacados e complementados principalmente pelo 
ponto de vista dos operários e fornecedores nos gráficos 18 e 20 que indicam 
um desempenho de 17% respectivamente. No gráfico 19, sobre os projetistas é 
indicado um desempenho nulo (0%) sobre este item. Portanto o processo 
produtivo desta construtora pode ser melhorado e conseqüentemente trazer 
maior competitividade a empresa. 
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Gráfico 16 - Resultado da avaliação com a diretoria  da empresa “B”. 

A diretoria da empresa identifica, conforme o gráfico 16, que sua 
empresa oferta uma grande flexibilidade, pois com 89% este foi o item com 
melhor desempenho assinalado pelo respondente. Observa-se que o cliente 
reitera esta afirmação no mesmo princípio com desempenho de 78%, conforme 
o gráfico 21, sendo este o item, na análise geral, melhor classificado na 
empresa “B”. 
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Gráfico 17 - Resultado da avaliação com a engenhari a da empresa “B”. 

O setor de engenharia desta construtora é que possui os menores 
desempenhos dos conceitos sobre Construção Enxuta entre as áreas 
analisadas com 33%, conforme tabela 8. Portanto melhorias nesta área podem 
multiplicar-se entre outros diferentes setores, fornecendo bons resultados para 
a construtora. 

A engenharia da empresa e os operários possuem um desempenho de 
11% e 17% respectivamente no princípio referente à simplificação do número 
de passos e partes, além de um desempenho de 22% e 17% referente ao 
princípio sobre reduzir o tempo de ciclo. Estes números indicam um processo 
produtivo tradicional e com baixo interesse pela inovação da maneira de 
trabalho.    
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Gráfico 18 - Resultado da avaliação com o operário da empresa “B”. 

O gráfico 18 representam os resultados da avaliação realizada com os 
operários da empresa “B”. Pode-se observar que o Benchmark, com 
desempenho nulo (0%), é o item com pior desempenho na avaliação. Este item 
quando aplicado com eficiência proporciona melhorias processo produtivo dos 
operários, pois o benchmark representa a aplicação das melhores práticas já 
utilizadas no mercado.  

Outro destaque nesta análise dos resultados, observados no gráfico 18, 
é referente a filosofia produtiva da empresa, pois observa-se que a redução do 
tempo de ciclo, o foco no controle do processo global e o item referente a 
simplificação do número de passos e partes todos com 17% são valorações 
baixas que comprometem o processo produtivo da construtora “B” e que 
podem ser melhores desenvolvidos através da construção enxuta para 
proporcionar conseqüentemente maior valor para o cliente final. 

Os projetistas demonstram através do gráfico 19 que possuem um 
desempenho satisfatório referente à introdução da melhoria contínua com 
(100%) de aproveitamento nos itens respondidos. Outro índice em destaque é 
referente à redução de atividades que não agregam valor com (72%), porém 
estes são os únicos dois bons resultados relacionados aos projetistas da 
empresa “B” que apesar de ser o steakholder com melhor desempenho 
também possui grande potencialidade para melhorias. 
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Gráfico 19 - Resultado da avaliação com o projetist a da empresa “B”. 
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Gráfico 20 - Resultado da avaliação com os forneced ores da empresa “B”. 
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Os resultados da avaliação com os fornecedores estão representados no 
gráfico 20. O destaque deste gráfico é referente à baixa preocupação da 
empresa “B” na redução de atividades que não agregam valor e a falta de foco 
no controle do processo global com 17% cada.  
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Gráfico 21 - Resultado da avaliação com os clientes  da empresa “B”. 

Conseqüentemente, com resultados que representam à aplicação de 
uma filosofia de construção tipicamente tradicional a satisfação do cliente da 
empresa “B” obteve um desempenho geral de 84%, ou seja, existe espaço para 
melhorias que proporcionarão o aumento deste resultado. 

4.3 EMPRESA “C” 

Este questionário foi submetido via internet em um arquivo de planilha 
eletrônica para a empresa “C”, na expectativa de avaliar quais eram as 
dificuldades encontradas para se responder o questionário à distância. Sem 
que o pesquisador realizasse a visita a campo. 

De acordo com os respondentes as perguntas estavam claras o 
suficiente para não necessitarem de auxílio do pesquisador. E considerando 
que esta é uma das empresas que afirmam possuir a filosofia da Construção 
Enxuta em seu processo produtivo, pode-se considerar que o respondente 
compreendeu o questionário e, portanto foi respondido com sucesso pela 
empresa “C”. 
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E como podem ser observados os resultados apresentados pela 
empresa “C” são correspondentes a uma avaliação qualitativa que foi realizada 
pelo pesquisador na busca por encontrar discrepâncias entre as expectativas 
de respostas da empresa e as respostas efetivamente realizadas. 

Esta análise qualitativa da empresa “C” foi realizada através da 
participação da construtora no Workshop chamado Lean Construction: 
fundamentos, cenários e oportunidades (2008). 

Na qual a empresa demonstrou conhecimento sobre a filosofia da 
Construção Enxuta, e explicitou com casos práticos, diversas ferramentas 
utilizadas em seus canteiros de obra.   

Desta forma é verificado que a realização da pesquisa a distância 
através do envio do questionário ou com seu preenchimento via web, sem a 
presença do pesquisador é possível de ser realizado contanto que alguém da 
empresa respondente domine o conceito de Construção Enxuta e auxilie os 
outros respondentes se necessário.  

A empresa “C” é caracterizada como uma empresa de pequeno porte 
localizada no município de Belém – PA. A área de atuação desta empresa é 
incorporação residencial.  

Esta empresa afirma aplicar Construção Enxuta em seu processo 
construtivo além de utilizar também diversas ferramentas adaptadas da 
produção enxuta para as diferentes necessidades dos operários e da 
engenharia da obra.  

Portanto segue abaixo os resultados obtidos após a aplicação dos 
questionários na empresa “C”. Estes gráficos e tabelas representam a 
avaliação realizada por cinco steakeholders (diretoria, engenharia, operários, 
fornecedores e projetistas). 

A percepção do cliente não é parte dos valores que contemplam a 
avaliação, porém serve para orientar a tomada de decisão frente os resultados 
obtidos em conjunto com a avaliação. 
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Tabela 9 - Avaliação do uso dos princípios da Const rução Enxuta na empresa 
“C”. Em uma escala de 0 a 3. 

PRINCÍPIOS (KOSKELA, 1992) GERAL

Redução de atividades que não agregam valor 2,10
Melhorar o valor do produto através das considerações 
sistemáticas do cliente requeridas pelo cliente 1,78
Reduzir a variabilidade 2,00
Reduzir o tempo de ciclo 1,80
Simplificar e minimizar o número de passos e partes 1,59
Melhorar a flexibilidade do produto 1,75
Melhorar a transparência do processo 2,10
Focar o controle do processo global 2,08
Introduzir a melhoria contínua do processo 1,97
Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 1,95
Benchmark (estabelecer referências de ponta) 2,60

TOTAL 1,97

PERCENTUAL ENXUTO 66%

AUTO CLASSIFICAÇÃO EM LEAN CONSTRUCTION

POSSUI 
CONSTRUÇÃO 
ENXUTA  

Tabela 10 - Desempenho da empresa “C” expresso em p ercentual. 

PRINCÍPIOS DIRETORIA ENGENHARIA OPERÁRIOSFORNECEDORESPROJETISTAS CLIENTES

1 58% 75% 89% 83% 44% 100%

2 56% 33% 83% 67% 57% 92%

3 78% 58% 78% 42% 78% 67%

4 50% 100% 50% 42% 58% 100%

5 60% 56% 33% 67% 50% 78%
6 67% 50% 50% 58% 67% 89%
7 56% 78% 50% 67% 100% 100%
8 58% 56% 67% 67% 100% 100%
9 67% 78% 56% 50% 78% 92%

10 67% 58% 67% 100% 33% 100%
11 100% 67% 67% 100% 100% 100%

TOTAL 65% 64% 63% 67% 70% 92%

DESEMPENHO EM PERCENTUAL
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O gráfico 22 demonstra uma análise genérica da empresa “C” e pode ser 
observado que existe uma tendência dos resultados serem constantes na 
empresa “C” em relação as outras empresas analisadas, ou seja, existe uma 
preocupação da diretoria da empresa em conscientizar toda a organização 
corporativa na busca de um único objetivo.  
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Gráfico 23 – Resultado geral da avaliação com a emp resa “C”. 

Como pode ser observado pelo gráfico 23 a empresa “C” possui 
desempenho satisfatório em relação à filosofia da construção enxuta, pois em 
apenas 1 dos 11 princípios analisados encontra-se com desempenho abaixo de 
55% ou seja para todo restante a empresa “C” está com resultados 
classificados no níveis A,B ou C.  

A tabela 09 mostra que o desempenho geral foi de 66% sobre os 
conceitos da filosofia da construção enxuta, o que representa o melhor índice 
levantado entre as quatro empresas analisadas nesta pesquisa. 

Observa-se claramente no gráfico 24 que a diretoria possui domínio da 
construção enxuta com desempenho geral de 65% e tenta distribuir este 
conhecimento entre as outras partes da empresa de maneira uniforme 
conforme demonstrado na tabela 10. O item de maior destaque é a utilização 
do benchmark com desempenho de 100%.   
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Gráfico 24 – Resultado da avaliação com a diretoria  da empresa “C”. 
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Gráfico 25 - Resultado da avaliação com a engenhari a da empresa “C”. 

A engenharia da empresa “C” possui conhecimento sobre construção 
enxuta, porém possui um resultado de 33% de desempenho sobre o item 
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referente a melhoraria do valor do produto. Este item está diretamente ligado a 
satisfação do cliente seja ele interno ou final, pois como usuário os requisitos 
levantados pelo cliente devem estar contido no produto adquirido (cliente final) 
ou no serviço recebido (cliente interno). Portanto existem possibilidades de 
melhorias através do dialogo entre as partes envolvidas para identificação 
sobre as potenciais mudanças que podem acarretar na satisfação do usuário.   
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Gráfico 26 - Resultado da avaliação com os operário s da empresa “C”. 

Os operários da empresa “C” estão focados em três princípios 
fundamentais, como a redução de atividades que não agregam valor com 89%, 
melhoraria do valor do produto através das considerações do cliente interno 
com 83% e redução da variabilidade na produção com 78%.  

Segundo o relato do engenheiro da obra analisada na empresa “C” o 
treinamento e conscientização dos operários é o passo mais fácil da aplicação 
da filosofia da Construção Enxuta. Pois não há resistência dos operários frente 
a melhoria das condições de trabalho e aumento da produtividade tendo como 
conseqüência o aumento da  remuneração do operário. 
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Gráfico 27 - Resultado da avaliação com os forneced ores da empresa “C”. 

Observa-se na empresa “C” uma busca por fornecedores que atendem a 
demanda de exigências que uma construtora que pratica a Construção Enxuta 
necessita. Como por exemplo, acordos firmados que favoreçam o fluxo de 
trabalho dentro do canteiro com a utilização de Benchmark e do princípio de 
balancear as melhorias nos fluxos e com a melhoria das conversões, ambos 
com desempenho 100%. 

Segundo o gráfico 28 os projetistas obtiveram o melhor resultado entre 
as classes avaliadas. Desta forma verifica-se que a empresa “C” busca 
capacitar sua equipe de trabalho e ainda busca encontrar profissionais 
alinhados com a filosofia da construção enxuta e que forneçam serviços 
terceirizados, como é o caso dos projetistas.  

Com um desempenho geral de 70% conforme a tabela 10, sendo os 
princípios com maior destaque no gráfico 28 aqueles vinculados foco no 
processo global, transparência do processo e benchmark todos com resultados 
iguais a 100%.   
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Gráfico 28 - Resultado da avaliação com os projetis tas da empresa “C”. 

Conseqüentemente os clientes da empresa “C” são satisfeitos com os 
serviços e produtos recebidos e conforme o gráfico 29 a empresa “C” precisa 
ajustar os aspectos vinculados a redução de variabilidades com desempenho 
de 67%, pois todo o restante está acima de 78% sendo 06 destes princípios 
com desempenho de 100%.    
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Gráfico 29 - Resultado da avaliação com os clientes  da empresa “C”. 

4.4 EMPRESA “D”. 

A empresa “D” é de médio porte, localizada na cidade de Porto Alegre. 
Realiza principalmente obras industriais, atua também  em obras hospitalares, 
comerciais e  recentemente no mercado imobiliário.  

Este estudo de caso foi dividido em duas visitas a empresa. Na primeira 
visita foram aplicados os questionários com a diretoria, engenharia e operários. 
Ficando a cargo da construtora, realizar a pesquisa com os projetistas e 
fornecedores 

A segunda visita a esta empresa foi focada nos clientes e na 
apresentação dos resultados a equipe técnica da empresa “D”. Desta forma foi 
possível realizar entre as partes, discussões sobre os resultados obtidos. 

Uma característica analisada nesta empresa é a busca pelo 
desenvolvimento do Planejamento e Controle de Produção (PCP) com 
utilização de ferramentas como cronogramas e linhas de balanceamento (LOB) 
em suas obras. 

Além de realizar sempre que necessário no gerenciamento de suas 
obras a prototipagem de peças pré-moldadas para verificar interferências e 
facilitar o processo de montagem. 
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Figura 19 – Planejamento da instalação dos elemento s pré-moldados através da 
prototipagem. 

 Todas as obras possuem um sistema de qualidade efetivamente 
implantado e com bom desempenho frente às políticas de qualidade 
estabelecida pela empresa. 

Verifica-se que esta empresa se considera possuidora da filosofia da 
Construção Enxuta em sua cadeia produtiva. Portanto possui conhecimento 
dos conceitos da filosofia da Construção Enxuta que fundamentaram a 
elaboração do questionário. 

Foram avaliadas na pesquisa com a empresa “D” duas obras industriais. 
A primeira a ser avaliada foi à construção da sede administrativa de uma 
indústria do setor metalúrgico.  

 Devido a diversos problemas de logística esta obra possui um complexo 
sistema produtivo e esta sendo executada enquanto há o funcionamento da 
sede administrativa da indústria no local, sendo que existem poucas áreas para 
estocagem de materiais e poucas áreas para as instalações provisórias.  
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Figura 20 – Canteiro de obra da empresa “D”. 

Desta forma esta sendo coordenada entre a empresa “D” e seus 
fornecedores principais uma prática de entrega de materiais similar ao sistema 
Just in Time (JIT). O sistema JIT está descrito com maiores detalhes no 
capítulo 02. 

 

Figura 21 – Controle da produção da obra através de  indicadores. 

 

Figura 22 – Montagem de kits de peças hidráulicas f ora do ponto de aplicação.  

Existem ainda outras características da Construção Enxuta que são 
facilmente observadas na obra analisada. Como a execução de kits para os 
sistemas hidráulicos, e o controle da produção através de indicadores. 
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A outra obra analisada esta sendo realizada em um pátio de uma 
indústria petroquímica local. E por medidas de segurança impostas pelo cliente 
existem diversas normas a serem seguidas pela empresa que favorecem o 
aumento da qualidade na edificação. 

No momento da aplicação do questionário esta obra estava apenas no 
início de suas atividades sendo realizados os primeiros movimentos de terra e 
a fundação da edificação.  

Considerando uma análise qualitativa realizado pelo pesquisador sobre 
a empresa “D”, verifica-se que os resultados obtidos pelo questionário foram 
coerentes com as características enxergadas na empresa pelas visitas a 
campo.  

Pois a empresa demonstra possuir conhecimento da filosofia da 
Construção Enxuta com os integrantes de sua equipe técnica interna como 
diretoria e engenharia, porém não consegue expandir essa cultura corporativa 
para os operários e para seus parceiros externos, como projetistas e 
fornecedores. 

A o resultado da entrevista realizada com os operários da empresa “D” 
não está de acordo com os resultados encontrados, pois foram realizadas duas 
entrevistas com dois operários distintos em duas obras distintas. 

No momento da realização da pesquisa com o operário na obra da 
indústria metalúrgica, houve a interferência de fatores externos que afetaram a 
qualidade de suas respostas. 

Pois o engenheiro responsável pela obra permaneceu na sala no 
momento da entrevista e opinou sobre as respostas do operário, o que 
provocou conseqüentemente uma intimidação no operário e por sua vez as 
repostas podem não corresponder com a realidade vivida pelo operário da obra 
nesta empresa.  

Na obra da indústria petroquímica o operário parecia estar com receio de 
responder as perguntas e comprometer a imagem da empresa, portanto os 
resultados de sua entrevista também devem ser considerados que sofreram 
ações externas que possam alterar a qualidade das respostas e que não 
correspondam com a realidade da empresa. 

Portanto é sugerido que se faça um trabalho com um número maior de 
respondentes, aumentando a amostra em relação a esta empresa para que se 
possa estabelecer um resultado satisfatório quanto aos operários. 
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Porém esta interferência não invalida os resultados obtidos na pesquisa, 
por se tratar de um problema pontual com uma empresa em apenas um perfil 
de entrevistado, além do que o objetivo da pesquisa é a validação da 
ferramenta de análise e avaliação. 

Desta forma seguem os resultados após a aplicação do questionário. 

Tabela 11 - Avaliação do uso dos princípios da Cons trução Enxuta na empresa 
“D”. Em uma escala de 0 à 3. 

PRINCÍPIOS (KOSKELA, 1992) GERAL

Redução de atividades que não agregam valor 1,83
Melhorar o valor do produto através das considerações sistemáticas 
do cliente requeridas pelo cliente 1,82
Reduzir a variabilidade 2,13
Reduzir o tempo de ciclo 1,31
Simplificar e minimizar o número de passos e partes 1,95
Melhorar a flexibilidade do produto 1,83
Melhorar a transparência do processo 2,01
Focar o controle do processo global 1,83
Introduzir a melhoria contínua do processo 1,81
Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 2,03
Benchmark (estabelecer referências de ponta) 1,70

TOTAL 1,84

PERCENTUAL ENXUTO 61%

FERRAMENTAS LEAN CONSTRUCTION

POSSUI 
CONSTRUÇÃO 

ENXUTA  

Tabela 12 - Desempenho da empresa “D” expresso em p ercentual. 

PRINCÍPIO DIRETORIA ENGENHARIA OPERÁRIOS FORNECEDORES PROJETISTAS CLIENTES

1 75% 75% 78% 33% 44% 92%

2 67% 81% 83% 0% 71% 75%
3 83% 69% 72% 58% 72% 100%
4 33% 59% 38% 50% 38% 67%
5 60% 70% 92% 42% 61% 94%
6 100% 50% 83% 0% 72% 89%
7 67% 89% 79% 75% 25% 90%
8 83% 56% 83% 17% 67% 100%
9 75% 37% 72% 42% 75% 88%

10 47% 67% 75% 83% 67% 100%
11 67% 67% 50% 33% 67% 83%

TOTAL 69% 65% 73% 39% 60% 89%

DESEMPENHO EM PERCENTUAL
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O gráfico 30 mostra uma análise genérica da empresa “D” e pode ser 
observado que os resultados entre os princípios da Construção Enxuta 
possuem grandes diferenças dependendo do ponto de vista do entrevistado. 

Isto demonstra que a empresa não consegue difundir a filosofia da 
construção enxuta entre a cadeia de valor da construtora. Sendo que esta 
forma de gestão ainda está concentrada em algumas áreas como a diretoria e 
engenharia da empresa “D”.  
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Gráfico 31 - Resultado geral da avaliação com a emp resa “D”. 

Observa-se que o gráfico está distribuído uniformemente exceto pelo 
princípio com pior desempenho que é referente à redução de atividades que 
não agrega valor com 47%. Sendo este um ponto importante para a construtora 
focar como próximo passo de desenvolvimento da empresa “D”, conforme o 
gráfico 31. 

Desta forma a empresa estará equilibrada em relação aos 11 princípios, 
podendo fortalecer a consciência enxuta entre as diversas áreas da construtora 
e expandir sua parcela do mercado.   

A diretoria da empresa “D” trabalha focado na implantação da 
Construção Enxuta na busca por realizar novos negócios e fortalecer a imagem 
da empresa em relação ao mercado em que atua. Porém ainda não existe o 
controle sobre boa parte da gestão de negócios como pode ser observado no 
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gráfico 32, com baixo desempenho próximo de 33% em relação ao tempo de 
ciclo dos empreendimentos da empresa.            
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Gráfico 32 – Resultado da avaliação com a diretoria  da empresa “D”. 

Foram realizadas entrevistas com 03 engenheiros da empresa “D” sendo 
obtidos resultados muito próximos entre estes envolvidos o que apenas 
fortalece o argumento de que a ferramenta proposta nesta dissertação 
consegue extrair as informações pertinentes as práticas da Construção Enxuta.  

Observa-se como maior destaque o item referente à melhoria da 
transparência do processo com 89% de desempenho. Isto reflete em uma obra 
organizada e com operários conscientes de manter o ambiente de trabalho 
agradável.   
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Gráfico 33 – Resultado da avaliação com a engenhari a da empresa “D”. 
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Gráfico 34 - Resultado da avaliação com os operário s da empresa “D”. 

O gráfico 34 referente aos operários, como já foi descrito anteriormente 
neste capítulo, deve ser analisado com cautela, pois a amostra deverá ser 
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aumentada para garantir maior precisão dos resultados afinal os respondentes 
foram afetados por fatores externos que podem ter interferido nos resultados.  
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Gráfico 35 - Resultado da avaliação com os projetis tas da empresa “D”. 

Os projetistas assim como os fornecedores da empresa “D” 
representados nos gráficos 35 e 37 ainda não foram acionados para 
estabelecer um processo de parceria com a construtora no intuito de priorizar 
as práticas da Construção Enxuta em detrimento das práticas tradicionais de 
construção. 

Portanto observa-se contrapontos entre o melhor desempenho da 
equipe de engenharia com 89% no item referente a melhoria da transparência 
do processo e contrariamente este é o item com pior desempenho em relação 
aos projetistas com 25% apenas. 
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Gráfico 36 - Resultado da avaliação com os forneced ores da empresa “D”. 
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Gráfico 37 - Resultado da avaliação com os clientes  da empresa “D”. 

Os clientes responderam com uma boa avaliação o desempenho da 
construtora “D” com 89% de satisfação em relação ao produto ofertado. 
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Significa que a busca pelo desenvolvimento da Construção Enxuta reflete em 
resultados positivos de médio e longo prazo para as construtoras que adotam 
esta forma de gestão. 

 



 

 

102 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho propôs a elaboração de uma ferramenta de análise 
e avaliação do estado atual das construtoras frente à filosofia da Construção 
Enxuta. Apoiados por um referencial teórico foram realizados 04 estudos de 
caso, onde o autor foi um observador participativo. Desta forma este capítulo 
retrata as conclusões e sugere recomendações para trabalhos futuros. 

5.1 CONCLUSÕES 

Como pode ser observado na tabela abaixo, as empresas que afirmaram 
possuir a filosofia da Construção Enxuta, e que são chamadas neste trabalho 
por empresas “C” e “D”, ficaram classificadas com desempenho acima 
daquelas que não possuem esta filosofia em sua cadeia de valor, como é o 
caso das empresas “A” e “B”. 

Tabela 13 – Classificação das empresas pesquisadas.  

NÍVEL SUBNÍVEL PECENTUAL

AAA 95% to 100%

AA 90% to 94%

A 85% to 89% 

BBB 80% to 84%

BB 75% to 79%

B 70% to 74%

EMPRESA "C" CCC 65% to 69%

EMPRESA "D" CC 60% to 64%

C 55% to 59%

DDD 50% to 54%

EMPRESA "A" DD 45% to 49%

EMPRESA "B" D 0 to 44%

CARACTERÍSTICA

Busca pela perfeição na construção enxuta

Consciência e aprendizado enxuto

Foco em qualidade, mas baixo ou nenhum 
conhecimento em construção enxuta.

Baixo foco em melhorias. Conhecimento nulo sobre 
construção enxuta

A

B

C

D
 

Portanto a tabela de classificação que foi estabelecida para servir como 
parâmetro de comparação entre as diferentes empresas que pretendem 
realizar a avaliação do uso dos princípios da Construção Enxuta, está de 
acordo com os resultados obtidos na análise qualitativa destas empresas. Esta 
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tabela foi adaptada da proposta de Hofacker, et al. (2008), porém com a escala  
e com a característica de cada nível modificada.  

Em relação à aplicabilidade do questionário foi observado que durante a 
realização da pesquisa houveram algumas dificuldades em marcar reuniões 
principalmente com as pessoas que são externas a corporação como os 
fornecedores, projetistas e clientes para apresentação e aplicação da pesquisa. 

Esta dificuldade ocorreu, pois algumas destas pessoas não enxergam os 
benefícios gerados por esta avaliação para a construtora. 

Em contrapartida as pessoas internas a empresa mostraram-se, de 
maneira geral, dispostas à participação, citando inclusive exemplos praticados 
na construtora. 

Em três das quatro empresas analisadas a diretoria solicitou a 
visualização dos resultados entre sua empresa e as outras analisadas, para 
realizar uma comparação de desempenho e conseqüentemente descobrir seu 
posicionamento frente à concorrência. 

Foi verificado que esta ferramenta deve ser aplicada por indivíduos que 
já dominam os conceitos básicos da filosofia da Construção Enxuta, para que 
esta pessoa possa suprir eventuais dúvidas dos respondentes sobre as 
diversas perguntas do questionário e conseqüentemente se possam extrair 
informações coerentes com a realidade da empresa. 

Se o questionário for aplicado e respondido por pessoas que não 
possuem o conhecimento básico sobre Construção Enxuta, e essas pessoas 
não recebam auxílio técnico para indicar as respostas que mais se adaptam a 
realidade da empresa, corre-se o risco de obter respostas inconsistentes em 
relação ao uso da Construção Enxuta. 

Este fato ocorre principalmente devido as dificuldades encontradas pelo 
autor em conseguir extrair as informações fundamentais para a avaliação com 
a qualidade necessária e com um tempo de avaliação que durasse no máximo 
45(quarenta e cinco) minutos por respondente. 

No estudo de caso teste realizado com a empresa “A” o questionário 
continha dezenas de perguntas a mais do que na versão final, portanto 
tomavam um tempo demasiado para ser aplicado o que acabava provocando o 
desinteresse do respondente ao término da pesquisa e poderia assim causar 
problemas a qualidade das respostas. 

Foi verificado que para facilitar a compreensão do questionário para o 
usuário leigo seria necessário aumentar o número de perguntas para que os 
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conceitos da Construção Enxuta fossem abstraídos através de perguntas 
diretas e conseqüentemente isso aumentaria drasticamente o tempo para 
aplicação do questionário. 

Portanto foi adotada a estratégia de limitar o tempo máximo de aplicação 
e conseqüentemente fornecer o suporte técnico ao respondente no caso de 
dúvidas sobre alguns dos conceitos inseridos no questionário. 

Após a realização da pesquisa pode-se concluir que a ordem a ser 
realizada as entrevistas deverá ser preferencialmente na seguinte sequência: 
diretoria, engenharia, operários, projetistas, fornecedores e clientes. Pois desta 
forma o usuário consegue obter informações importantes que podem auxiliar 
no entendimento dos resultados. 

Apesar do resultado não poder ser generalizado, outro aspecto a ser 
destacado é o desempenho referente às percepções dos clientes em relação 
aquelas construtoras que possuem a filosofia da Construção Enxuta 
implantada.  

Pois estes são os clientes mais satisfeitos entre os 04(quatro) estudos 
de caso realizados, conforme o gráfico abaixo. Pode-se verificar que os 
resultados, das entrevistas realizadas com os clientes das empresas “C” e “D”, 
obtiveram um desempenho superior as outras duas empresas que trabalham 
com o processo construtivo tradicional. 

Isto é mais um motivador para o desenvolvimento de pesquisas que 
envolvam a medição de desempenho no uso da Construção Enxuta e o 
impacto que esta filosofia de gestão provoca no aumento de novos negócios. 
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Gráfico 38 – Desempenho das empresas pelo ponto de vista dos clientes. 

Com os resultados obtidos através das análises qualitativas e pelas 
respostas dos questionários das empresas analisadas nos 04(quatro) estudos 
de casos, conclui-se que a ferramenta desenvolvida para avaliar o estado atual 
das empresas construtoras em relação ao uso da Construção Enxuta é válida 
para exercer a função na qual foi desenvolvida.   

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como proposta para trabalhos futuros após a conclusão desta 
dissertação, é possível vislumbrar dois horizontes. 

O primeiro refere-se a uma análise mais ampla do uso da Construção 
Enxuta. No qual o interessado pode aplicar o questionário elaborado neste 
trabalho em um determinado grupo de empresas ou em um determinado setor, 
ou até mesmo em empresas de uma determinada região. 

Desta forma será possível estabelecer um plano de ações que 
promovam o desenvolvimento da construção enxuta em uma amplitude 
setorial. Ao invés da realização de ações individuais realizadas por algumas 
empresas. 

O segundo horizonte refere-se à possibilidade de aplicar o questionário 
elaborado neste trabalho em uma empresa que pretende implantar a 
Construção Enxuta. Pois realiza-se a avaliação da empresa de maneira cíclica, 
conforme demonstrado no modelo do item 1.4 referente as delimitações do 
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trabalho e desta forma pode-se estabelecer a evolução da empresa no decorrer 
do tempo. 

Pois outro aspecto a ser destacado nas conclusões são as descrições 
de propostas de atividades para cada um dos 11(onze) princípios 
desenvolvidos por Koskela (1992) e verificados nas empresas “C” e “D” como 
forma de explicitar as boas práticas da Construção Enxuta verificadas nas 
empresas analisadas. 

Estas atividades foram distribuídas em 03 (três) níveis de aplicação, 
sendo o primeiro nível aquele que possui um grau de dificuldade menor para 
ser implantado, o segundo nível é o estágio intermediário e o terceiro nível de 
aplicação é o estágio avançado. Esta tabela encontra-se no apêncice. 

Portanto a utilização destas boas práticas identificadas e que possuem 
algumas atividades semelhantes com algumas das bibliografias existentes no 
assunto (KUREK, et al., 2005), (FORMOSO, 2002) e, portanto esta compilação 
de atividades pode representar uma nova pesquisa em que envolva a avaliação 
das empresas antes e após a aplicação destas boas práticas. Verificando-se 
assim qual é a evolução do desempenho da empresa em relação ao uso da 
Construção Enxuta durante este processo. 
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APÊNDICE 

Segue abaixo o questionário realizado na pesquisa e as respostas de 
cada uma das empresas analisadas nos 04 (quatro) estudos de caso, além da 
tabela com a descrição das boas práticas realizadas nas empresas estudadas: 
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EMPRESA: DATA ENTREVISTA:

ENDEREÇO CIDADE / ESTADO:

WEBSITE CEP

EMAIL TELEFONE / FAX:

ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA DATA DE INÍCIO DA OBRA

TIPO E NOME DA OBRA: DATA DE FINAL DA OBRA

NOME DO FORNECEDOR INDICADO:

CONTATO DO FORNECEDOR INDICADO:

NOME DO CLIENTE INDICADO:

CONTATO DO CLIENTE INDICADO:

NOME DO PROJETISTA INDICADO:

CONTATO DO PROJETISTA INDICADO:

ENTREVISTADOS: FUNÇÃO:

1

2

3

4

5

6

PRINCÍPIOS LEAN CONSTRUCTION
 Baseado em: KOSKELA (1992) TR-72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NÍVEIS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS

0
O princípio não esta presente ou existem grandes inconsistências 
em sua implementação

1
O princípio esta presente, mas há pequenas inconsistências em 
sua implementação

2 O princípio esta totalmente presente e efetivamente implementado

3
O princípio esta totalmente presente e efetivamente implementado 
e exibe melhorias na sua execução, nos últimos 12 meses

Melhorar a flexibilidade do produto
Melhorar a transparência do processo
Focar o controle do processo global
Introduzir a melhoria contínua do processo
Balancear o fluxo com a melhoria das conversões
Benchmark (estabelecer referências de ponta)

Redução de atividades que não agregam valor
Melhorar o valor do produto através das considerações sistemáticas do cliente requeridas pelo 
Reduzir a variabilidade
Reduzir o tempo de ciclo
Simplificar e minimizar o número de passos e partes 

QUESTIONÁRIO PARA MAPEAMENTO DO ESTADO ATUAL EM REL AÇÃO AO USO DA 
CONSTRUÇÃO ENXUTA
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ITEM QUESTIONAMENTOS
DIRETORIA POUCO MUITO

1 Redução de atividades que não agregam valor 0 1 2 3
1.1 Em sua empresa o cliente é quem defini o que é valor?

CONCEITO: Atividades que agregam valor são todas aquelas que transformam 
materiais, informações e mão de obra em requerimentos solicitados pelos clientes.

1.2 O cliente é questionado constantemente sobre o que ele considera como valor na 
sua empresa?

1.3 Apartir da definição do cliente sobre o que é valor, diga se sua empresa atua 
constantemente na redução de atividades que não agregam valor?

1.4 Existe um mapa do estado atual e futuro da empresa em relação aos fluxos de 
informações, materiais, processos e pessoas?

POUCO MUITO

2 Melhorar o valor do produto através das consideraç ões sistemáticas do 
cliente requeridas pelo cliente 

0 1 2 3

2.1 A diretoria realiza periódicamente pesquisa de mercado?

2.2 A empresa busca melhorar seu trabalho em detrimento do resultado de alguma 
pesquisa de avaliação de desempenho com os clientes?

2.3 Quando as solicitações dos clientes são atendidas é perceptível a melhoria nos 
resultados comerciais para alavancar novos negócios?

POUCO MUITO

3 Reduzir a variabilidade 0 1 2 3
3.1 Existe um eficiente sistema de qualidade implantado na empresa? 

3.2 Existem índices de desempenho sobre a qualidade do produto ou serviço 
ofertado? Como por exemplo produtos defeituosos por unidades produzidas

3.3 Existe a preocupação em constantemente aumentar a mecanização do canteiro 
de obra? 

3.4 Existem procedimentos padronizados para a maioria das atividades da empresa?

 



 

 

114 

 

POUCO MUITO

4 Reduzir o tempo de ciclo 0 1 2 3
4.1 O tempo de ciclo dos empreendimentos são planejados e controlados?

CONCEITO:  tempo de ciclo = tempo de processamento + tempo de inspeção + 
tempo de espera + tempo de movimentação 

4.2 Na sua empresa existem índices de desempenho que comprovem a redução do 
tempo de ciclo dos empreendimentos?

4.3 O tempo de ciclo de venda dos estoques é planejado e controlado? (Considerar o 
estoque como o produto final da empresa por exemplo: apartamentos, lotes e 
casas a venda da construtora - esta pergunta não se aplica a todos os segmentos 

POUCO MUITO

5 Simplificar e minimizar o número de passos e parte s 0 1 2 3
5.1 O processo de compra de materiais para as obras é simples e eficiente?

5.2 O processo de venda de um produto ou serviço para o cliente é simples e 
eficiente?

5.3 O processo de contratação de empresas terceirizadas é simples e eficiente?

5.4 O fluxo de informação interno da empresa é simples e eficiente?

5.5 Os processos internos são descentralisados? 

CONCEITO: O idéia é que as decisões não devem ser canalizadas para uma 
única pessoa, mas que cada colaborador tenha autonomia sobre suas tarefas.

POUCO MUITO

6 Melhorar a flexibilidade do produto 0 1 2 3
6.1 Os produtos ofertados possuem flexibilização de layout?

6.2 As solicitações dos clientes frente a uma flexibilização, seja ela na forma de 
pagamento, no design do produto ou no tipo de material aplicado,  são 

6.3 Existem produtos ofertados para clientes de diferentes setores da economia (ex. 
Indústria, Bancário, Comercial, Residencial, Agricultura, Governo, etc...)? 
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POUCO MUITO

7 Melhorar a transparência do processo 0 1 2 3
7.1 Os ambientes de trabalhos são limpos, claros, ergonômicos e agradáveis de se 

trabalhar?

7.2 As metas, resultados e expectativas da empresa são informações a abertas e 
divulgadas entre os funcionários? 

7.3 Classificar a disseminação das políticas de conduta de princípios e valores 
divulgados entre todos os funcionários da empresa?

POUCO MUITO

8 Focar o controle do processo global 0 1 2 3
8.1 Existe planejamento de curto, médio e longo prazo em termos de novos negócios 

da empresa?

8.2 A empresa realiza controle sobre seu faturamento periodicamente (mensal, 
trimestral, anual)?

8.3 Classificar o controle existente sobre o planejamento das obras da empresa?

8.4 Classificar o controle existente sobre o orçamento das obras da empresa?

POUCO MUITO

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 0 1 2 3
9.1 Existe algum programa de implantação de melhoria contínua na empresa? 

9.2 Existe controle sobre as inconformidades nos serviços cotidianos da empresa? 

9.3 As inconformidades detectadas são tratadas com importância pelos funcionários 
da empresa?

9.4 Existe constante participação dos colaboradores em ações que buscam melhorar 
os processos internos?
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POUCO MUITO

10 Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 0 1 2 3
10.1 Classificar o controle sobre o fluxo de informações na sua empresa?

10.2 Classificar o controle sobre o fluxo de compra e entrega de materiais na sua 
empresa?

10.3 Classificar o controle sobre o fluxo de materiais internos na obra?

10.4 Classificar o controle sobre os acessos e fluxos de pessoas no interior da obra?

10.5 Quando existe uma melhoria de desempenho em algum processo de conversão 
os fluxos citados acima acompanham sua melhora de desempenho?
CONCEITO:  A conversão é o processo de transformar matéria prima, informação 
e mão de obra em um produto que possui valor para o cliente.

POUCO MUITO

11 Benchmark (estabelecer referências de ponta) 0 1 2 3
11.1 A empresa faz uso de benchmark?

CONCEITO: Benchmark pode ser considerado o destaque positivo de um trabalho 
que pode ser usado como modelo para outros trabalhos
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ITEM QUESTIONAMENTOS
ENGENHARIA POUCO MUITO

1 Redução de atividades que não agregam valor 0 1 2 3
1.1 Há a preocupação da obra em reduzir as atividades que não agregam valor? 

CONCEITO: Atividades que agregam valor são todas aquelas que transformam 
materiais, informações e mão de obra em requerimentos solicitados pelos clientes.

1.2 Existe a preocupação em traçar um mapeamento do estado atual e projetar um 
mapeamento do estado futuro do fluxo de trabalho da obra? 
CONCEITO: Por exemplo avaliando o layout atual do canteiro e constantemente 
estar experimentando novas disposições de layout.

1.3 Existem equipamentos na obra para auxiliar nos transportes verticais e horizontais 
dos materiais?

1.4 Os materiais sempre são distribuidos próximos ao ponto de aplicação?

POUCO MUITO

2 Melhorar o valor do produto através das consideraç ões sistemáticas do 
cliente requeridas pelo cliente 

0 1 2 3

2.1 O cliente possui um meio de comunicação eficiente, no qual pode realizar suas 
considerações sobre os trabalhos realizados?

2.2 Existe conscientização na obra sobre as diferenças entre clientes internos e 
clientes finais?

2.3 Busca-se implantar as considerações dos clientes quando solicitados para tal?

POUCO MUITO

3 Reduzir a variabilidade 0 1 2 3
3.1 Existem procedimentos formalizados para execução das principais atividades no 

canteiro de obra?

3.2 Existe um planejamento formalizado da obra (planos de longo, médio e curto 
prazo) ou linha de balanceamento?
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3.3 Faz uso de mecanismos auxiliares que aumentam a produtividade e reduzem a 
variabilidade do processo?

3.4 As equipes são polivalentes?

POUCO MUITO

4 Reduzir o tempo de ciclo 0 1 2 3
4.1 O tempo de ciclo das atividades internas da obra são conhecidos?

CONCEITO:  tempo de ciclo = tempo de processamento + tempo de inspeção + 
tempo de espera + tempo de movimentação 

4.2 Existe a preocupação em manter pequenos estoques na obra com alta 
rotatividade?

4.3 Existe o controle sobre a produtividade dos operários?

POUCO MUITO

5 Simplificar e minimizar o número de passos e partes 0 1 2 3
5.1 A obra faz uso de produtos pré-moldados ou utilização de kits sempre que 

possível?

5.2 A obra busca usar gabaritos ou equipamentos dedicados que possibilitam a 
redução do número de passos e partes para uma tarefa qualquer?

5.3 As informações sobre quais tarefas serão realizadas na semana são claras e 
estão disponíveis a todos os trabalhadores do canteiro? 

POUCO MUITO

6 Melhorar a flexibilidade do produto 0 1 2 3
6.1 A obra busca fornecer ao cliente um serviço flexível?

6.2 Existe controle sobre o tempo gasto por um operário ao realizar a troca da 
execução de uma determinada atividade X para uma outra atividade Y?
CONCEITO: Tempo de setup é o periodo de tempo necessário para realizar a 
mudança de um tipo de atividade para outro tipo.
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POUCO MUITO

7 Melhorar a transparência do processo 0 1 2 3
7.1 Os canteiros de obra possuem vias de acesso interno limpas largas e 

desimpedidas para circulação dos funcionários e equipamentos

7.2 Existem sistemas de comunicação eficientes na obra como, painéis, placas e 
radios?

7.3 Você possui indicadores de desempenho da obra?

POUCO MUITO

8 Focar o controle do processo global 0 1 2 3
8.1 Classificar o controle existente sobre o planejamento da obra?

8.2 Classificar o controle existente sobre o orçamento da obra?

8.3 Classificar o controle existente sobre a produtividade dos operários da obra?

POUCO MUITO

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 0 1 2 3
9.1 Existe algum programa interno na obra que faz a promoção da melhoria contínua 

dos trabalhos na obra?

9.2 Existe preocupação em constantemente tomar atitudes em relação a dignificação 
da mão de obra?  

9.3 Existe participação dos operários em buscar melhorar os processos internos? 
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POUCO MUITO

10 Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 0 1 2 3
10.1 Existe o controle sobre o fluxo de informações na sua obra?

10.2 Existe o controle sobre as compras e entregas de materiais na sua obra?

10.3 Os fluxos de pessoas no interior da obra são constantemente repensados para 
obter melhor desempenho no trabalho?

10.4 Quando existe uma melhoria de desempenho em algum processo de conversão 
os fluxos citados acima acompanham sua melhora de desempenho?
CONCEITO:  A conversão é o processo de transformar matéria prima, informação 
e mão de obra em um produto que possui valor para o cliente.

POUCO MUITO

11 Benchmark (estabelecer referências de ponta) 0 1 2 3
11.1 A obra faz uso de benchmark?

CONCEITO: Benchmark pode ser considerado o destaque positivo de um trabalho 
que pode ser usado como modelo para outros trabalhos
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ITEM QUESTIONAMENTOS
OPERÁRIOS POUCO MUITO

1 Redução de atividades que não agregam valor 0 1 2 3
1.1 Existe a preocupação com o desperdício de material no canteiro?

1.2 Existem treinamentos constantes na empresa com os operários? 

1.3 Classificar o seu tempo ocioso na obra?

POUCO MUITO

2 Melhorar o valor do produto através das considerações sistemáticas 
do cliente requeridas pelo cliente 

0 1 2 3

2.1 Quando você vai iniciar um trabalho em uma determinada área a mesma 
está devidamente limpa, organizada e sem pendências de outras 

2.2 Você costuma perguntar para a pessoa que irá realizar o serviço posterior 
ao seu, sobre quais são as condições em que seu colega gostaria de 

POUCO MUITO

3 Reduzir a variabilidade 0 1 2 3
3.1 Você possui conhecimento sobre qual a sua produtividade no dia?

3.2 Existe a preocupação em executar as atividades conforme os procedimento 
de qualidade?

3.3 Você utiliza formas, gabaritos e moldes constantemente para te auxiliar em 
atividades repetitivas?
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POUCO MUITO

4 Reduzir o tempo de ciclo 0 1 2 3
4.1 Você conhece o tempo que você gasta esperando materiais na obra 

diariamente? 

4.2 Você conhece o tempo que você gasta em movimentação de um local para 
outro, diariamente na obra? 

4.3 Você conhece o tempo que você gasta em inspeção dos serviços, 
diariamente na obra? 

4.4 Você conhece o tempo que você utiliza para executar as atividades que são 
consideradas como valor para a obra? 
CONCEITO:  tempo de ciclo = tempo de processamento + tempo de 
inspeção + tempo de espera + tempo de movimentação 

POUCO MUITO

5 Simplificar e minimizar o número de passos e parte s 0 1 2 3
5.1 Você faz uso de produtos pré moldados ou kits de materiais faceis de 

serem aplicados?

5.2 Você identifica alguma atividade que possui muitas etapas e que pode ser 
simplificada na obra?

POUCO MUITO

6 Melhorar a flexibilidade do produto 0 1 2 3
6.1 Você se considera capaz de executar vários tipos de atividades como: 

armação, carpintaria, serviços de acabamentos, serviços elétricos e 
CONCEITO:  Polivalente é o operário que possui vários tipos de 
habilidades.

6.2 A empresa lhe fornece oportunidade para se tornar polivalente?
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POUCO MUITO

7 Melhorar a transparência do processo 0 1 2 3
7.1 Você acredita que a obra é segura e bem sinalizada?

7.2 Você acredita que a obra é limpa e organizada?

7.3 Você conhece quais são as políticas de condutas da empresa?

7.4 Existe abertura para conversar com a engenharia e com a diretoria da 
empresa?

POUCO MUITO

8 Focar o controle do processo global 0 1 2 3
8.1 Como você classificaria seu conhecimento sobre o planejamento total da 

obra?

8.2 Você sabe quais são as atividades a serem executadas em cada dia desta 
semana?

POUCO MUITO

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 0 1 2 3
9.1 A empresa possui algum programa que incentive o funcionário a apresentar 

novas idéias para melhoria contínua?

9.2 Com qual freqüência as idéias dos funcionários são aplicadas na prática?

9.3 Como você classificaria a influencia que a empresa te proporcionou no 
aumento de sua produtividade na obra com o passar do tempo?  
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POUCO MUITO

10 Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 0 1 2 3
10.1 Você acredita que a quantidade de operários na obra é suficiente para 

entregar a obra no prazo? 

10.2 Como você classificaria a eficiência da entrega de materiais no canteiro? 

POUCO MUITO

11 Benchmark (estabelecer referências de ponta) 0 1 2 3
11.1 Para executar essa obra você utiliza algum outro trabalho da própria 

empresa como um modelo bem sucedido a ser espelhado?
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ITEM QUESTIONAMENTOS POUCO MUITO

4 CLIENTES 0 1 2 3
1 Redução de atividades que não agregam valor

1.2 O produto ofertado atende completamente suas necessidades?

1.3 Como você classificaria o atendimento ao cliente fornecido pela construtora?

1.4 As informações fornecidas pelo construtor sobre o produto são suficientes para 
seu uso e manutenção?

1.5 Você é constantemente consultado para opinar sobre o desempenho da empresa 
pela qual é cliente?

POUCO MUITO

2 Melhorar o valor do produto através das consideraç ões sistemáticas do 
cliente requeridas pelo cliente 

0 1 2 3

2.1 O tempo planejado para a produção atende as necessidades do cliente?

2.2 O preço do produto ou serviço atende as necessidades do cliente? 

2.3 A qualidade dos materiais aplicados atendem as necessidades do cliente?

2.4 O design atende as necessidades dos clientes?

POUCO MUITO

3 Reduzir a variabilidade 0 1 2 3
3.1 A construtora aplica produtos e pratica serviços padronizados?

3.2 Os materiais usados estão aplicados de maneira adequada? 

CONCEITO: Por exemplo manchas na pintura da parede decorrentes da má 
aplicação
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POUCO MUITO

4 Reduzir o tempo de ciclo 0 1 2 3
4.1 O tempo de retorno da reclamação sobre algum problema do produto atende as 

necessidades do cliente?

POUCO MUITO

5 Simplificar e minimizar o número de passos e parte s 0 1 2 3
5.1 O processo de compra do serviço/produto é simples e eficiente?

5.2 O canal de comunicação com a empresa é simples e eficiente?

5.3 A quantidade de etapas necessárias para se realizar uma reclamação atende as 
necessidades do cliente?

POUCO MUITO

6 Melhorar a flexibilidade do produto 0 1 2 3
6.1 Quando você busca um produto desta construtora você possui opções diferentes 

de escolha?

6.2 Como você classificaria a flexibilização do produto ofertado?

6.3 Você acredita que a empresa esta melhor do que o mercado em relação a 
flexibilização dos seus serviços/produtos?

POUCO MUITO

7 Melhorar a transparência do processo 0 1 2 3
7.1 O processo de compra, incluindo o contrato, é transparente?

7.2 Os termos de uso e manutenção são transparentes?

7.3 Ao visitar o canteiro de obra, você observou se estava limpa e organizada?
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7.4 Existe um espaço agradável e destinado aos clientes na obra?

7.5 A obra estava bem sinalizada?

7.6 Você se sentiu seguro ao visitar o canteiro?

7.7 Você foi obrigado a utilizar equipamentos de proteção, como botas e capacete 
para visitar o canteiro?

POUCO MUITO

8 Focar o controle do processo global 0 1 2 3
8.1 Como você classificaria, de maneira global, a satisfação do cliente frente ao 

produto/serviço ofertado?

POUCO MUITO

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 0 1 2 3
9.1 Você percebe a busca pela melhoria continua da empresa?

9.2 Você acredita que a empresa respeita e dignifica seus funcionários?

9.3 Você percebe que a empresa possui controle sobre seus processos internos?

9.4 O cliente é convidado a contribuir para a evolução da empresa?
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POUCO MUITO

10 Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 0 1 2 3

10.1 Você acredita que a empresa é bem sucedida no desempenho de seus processos 
produtivos?

POUCO MUITO

11 Benchmark (estabelecer referências de ponta) 0 1 2 3
11.1 Em sua percepção a empresa faz uso de benchmark?

CONCEITO: Benchmark pode ser considerado o destaque positivo de um trabalho 
que pode ser usado como modelo para outros trabalhos
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ITEM QUESTIONAMENTOS POUCO MUITO

FORNECEDORES 0 1 2 3
1 Redução de atividades que não agregam valor

1.1 Você conhece a definição de valor para a construtora?

1.2 O cliente é questionado constantemente sobre o que ele considera como valor na 
sua empresa?

1.3 O fornecedor possui um documento formalizado que indica sua maneira de 
trabalho atual (mapa do estado atual)?
CONCEITO:  O Mapa do estado atual indica os tempos gastos em cada etapa do 
seu processo produtivo, incluindo a aquisição da matéria prima, fabricação, 
transporte, estocagem e aplicação do produto. Ou o processo de controle de 
tempo desde a solicitação do pedido até a realização de um determinado serviço.  

1.4 O fornecedor possui um documento formalizado que indica sua pretensão na 
maneira de trabalhar no futuro(mapa do estado futuro)? 
CONCEITO:  O Mapa do estado futuro indica a pretensão da empresa em otimizar 
suas atividades  em detrimento do mapa do estado atual. O mesmo ocorre para os 
serviços.  

POUCO MUITO

2 Melhorar o valor do produto através das consideraç ões sistemáticas do 
cliente requeridas pelo cliente 

0 1 2 3

2.1 A construtora lhe fornece alguma segurança em relação a continuidade das 
vendas de seu produto?

2.2 Você já recebeu algum tipo de avaliação de desempenho desenvolvido pela 
construtora?

2.3 Você como fornecedor, já foi convidado a participar de algum treinamento ofertado 
pela construtora?

POUCO MUITO

3 Reduzir a variabilidade 0 1 2 3
3.1 Você como fornecedor possui algum sistema de qualidade implantado com 

eficiência? 

3.2 Existe controle sobre índices de desempenho de produtos produzidos e 
descartados por não atenderem aos padrões de qualidade? 
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3.3 Existem procedimentos padronizados para atender a construtora?

3.4 Utiliza-se o conceito de coordenação modular na elaboração dos produtos?

CONCEITO: Coordenação modular é o conceito de se projetar e fabricar em 
modulos de 10cm considerando os espaços necessários para os encaixes entre 

POUCO MUITO

4 Reduzir o tempo de ciclo 0 1 2 3
4.1 Você conhece o tempo de espera da construtora para receber seu 

produto/serviço?

4.2 Você conhece o tempo gasto em transporte para entregar para a construtora seu 
produto?

4.3 Existem grandes estoques no pátio do fornecedor?

4.4 O construtor busca interagir com o fornecedor no sentido de tentar reduzir o 
tempo de ciclo das atividades?
CONCEITO:  tempo de ciclo = tempo de processamento + tempo de inspeção + 
tempo de espera + tempo de movimentação 

POUCO MUITO

5 Simplificar e minimizar o número de passos e parte s 0 1 2 3
5.1 Existe um sistema simples e eficiente aplicado pela construtora para comprar e 

receber os seus produtos?

5.2 Existe padronização na forma e quantidade da entrega dos materiais?

5.3 Quando chega ao local de entrega existe um espaço livre e destinado 
exclusivamente para descarga de materiais?

5.4 Existe algum equipamento como guincho que auxilie na descarga de materiais
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POUCO MUITO

6 Melhorar a flexibilidade do produto 0 1 2 3
6.1 A construtora busca comprar produtos mais flexiveis que favoreçam o cliente da 

construtora?

6.2 As entregas de materiais são realizadas em pequenos lotes com entregas 
programadas constantemente?

6.3 Os materiais são entregues em palletes ou similares?

6.4 Existe flexibilização de diferentes tipos de embalagens com quantidades 
diferentes?

POUCO MUITO

7 Melhorar a transparência do processo 0 1 2 3
7.1 O processo de aquisição de materiais pela construtora é transparente? 

7.2 A obra é bem sinalizada?

7.3 Você se sente seguro ao entregar materiais no canteiro?

7.4 Você foi obrigado a utilizar equipamentos de proteção, como botas, calças e 
capacete para entrar no canteiro?

POUCO MUITO

8 Focar o controle do processo global 0 1 2 3
8.1 Você possui um planejamento de curto, médio e longo prazo para venda de seus 

produtos para a construtora? 

8.2 Existe o estabelecimento de uma parceria de longo prazo entre construtora e 
fornecedor para diversas obras?  
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POUCO MUITO

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 0 1 2 3
9.1 Você percebe a busca pela melhoria continua da construtora?

9.2 Você percebe que a construtora possui controle sobre seus processos internos?

9.3 Você acredita que a empresa respeita e dignifica seus funcionários?

9.4 O fornecedor é convidado a contribuir para a evolução da construtora?

POUCO MUITO

10 Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 0 1 2 3
10.1 Como você classificaria sua eficiência na entrega de materiais no canteiro? 

10.2 Como você classificaria sua eficiência na entrega dos orçamentos solicitados pela 
construtora? 

POUCO MUITO

11 Benchmark (estabelecer referências de ponta) 0 1 2 3
11.1 Em sua percepção a construtora faz uso de benchmark?

CONCEITO: Benchmark pode ser considerado o destaque positivo de um trabalho 
que pode ser usado como modelo para outros trabalhos
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ITEM QUESTIONAMENTOS POUCO MUITO

PROJETISTAS 0 1 2 3
1 Redução de atividades que não agregam valor

1.1 Você conhece a definição de valor para a construtora?

1.2 Existem entrevistas formalizadas para se capitar o valor procurado pelo cliente?

1.3 Existem sistemas internos do projetista que evitam execução de erros grosseiros? 

CONCEITO:Como por exemplo ferramentas de informatica personalisadas com os 
padrões estabelecidos pelo sistema de qualidade da projetista.

1.4 Utilizam ferramentas de informática tipo BIM (Building Information Modeling)?

1.5 Existem índices formalizados de produtividade em relação a quantidade de 
desenhos emitidos pela quantidade de desenhos revisados?

1.6 Existe um documento formalizado que comprove a remessa das entregas dos 
desenhos?

POUCO MUITO

2 Melhorar o valor do produto através das consideraç ões sistemáticas do 
cliente requeridas pelo cliente 

0 1 2 3

2.1 O tempo de execução dos desenhos atende as necessidades do cliente?

2.2 A preço atende as expectativas do cliente?

2.3 As solicitações realizadas pelos cliente são consideradas prioridades? 

2.4 Existe a preocupação em saber quais itens o cliente busca melhor perfomance 
(tempo, custo, design, qualidade dos desenhos, especificações de materiais, 
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2.5 Existe um documento formalizado com informações solicitadas pelo cliente e 
disponíveis aos projetistas envolvidos? (transparencia no processo)

2.6 Existe algum procedimento de pesquisa de satisfação do cliente sobre o projeto 
ofertado?

2.7 Existe um banco de dados sobre as diversas solicitações dos clientes ao longo do 
tempo que seja possível traçar um tipo de projeto para cada perfil de cliente?

POUCO MUITO

3 Reduzir a variabilidade 0 1 2 3
3.1

Existe algum sistema de qualidade eficiente implantado no escritório projetista? 

3.2 Existem padrões pré estabelecidos para o desenvolvimento dos desenhos?

3.3 Soluções que possuem um alto grau de sucesso com os clientes são adotados em 
diversos projetos?

POUCO MUITO

4 Reduzir o tempo de ciclo 0 1 2 3
4.1 Existe controle de produtividade sobre as horas gastas por unidade de desenhos 

emitidos?

4.2 Existe controle sobre o tempo de espera da emissão de desenhos?

4.3 Existe controle sobre o tempo de inspeção antes da emissão de desenhos?

4.4 Você conhece o tempo de ciclo das atividades em que trabalha?

CONCEITO:  tempo de ciclo = tempo de processamento + tempo de inspeção + 
tempo de espera + tempo de movimentação 
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POUCO MUITO

5 Simplificar e minimizar o número de passos e parte s 0 1 2 3
5.1 Utiliza-se conceitos de materiais pré-fabricados na elaboração dos projetos?

5.2 Utiliza-se o conceito de coordenação modular na elaboração dos projetos?

CONCEITO: Coordenação modular é o conceito de se projetar e fabricar em 
modulos de 10cm considerando os espaços necessários para os encaixes entre 
diferentes materiais. Ao invés de se projetar uma esquadria com dimensões de 
2,14 x 3,17m se faria na coordenação modular uma janela com 2,10 x 3,20. O que 
facilita o trabalho e o reduz o desperdício 

5.3 Utiliza-se blocos de desehos prontos na elaboração dos projetos?

POUCO MUITO

6 Melhorar a flexibilidade do produto 0 1 2 3
6.1 Os projetos executados permitem flexibilização das plantas pelos clientes?

6.2 Está sendo considerada a opção de reutilização da mesma edificação por 
diferentes tipos de segmentos? (Não se aplica a todos os casos necessariamente)

6.3 Na execução do projeto questões vinculadas a logística de execução da obra são 
levadas em consideração?

POUCO MUITO

7 Melhorar a transparência do processo 0 1 2 3
7.1 No contrato de venda dos projetos é transparente o numero de revisões 

permitidas?

7.2 O projetista realiza visitas a obra para verificar se esta sendo executado conforme 
projetado?
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POUCO MUITO

8 Focar o controle do processo global 0 1 2 3
8.1 Existe controle do orçamento da projetista para a execução dos desenhos?

8.2 Existe planejamento de curto médio e longo prazo na execução dos desenhos?

POUCO MUITO

9 Introduzir a melhoria contínua do processo 0 1 2 3
9.1 Você percebe a busca pela melhoria continua da construtora?

9.2 Você percebe que a empresa possui controle sobre seus processos internos?

9.3 Você acredita que a empresa respeita e dignifica seus funcionários?

9.4 O projetista é convidado a contribuir para a evolução da empresa?

POUCO MUITO

10 Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 0 1 2 3
10.1 Como você classificaria sua eficiência na entrega dos projetos ao canteiro? 

POUCO MUITO

11 Benchmark (estabelecer referências de ponta) 0 1 2 3
11.1 Em sua percepção a empresa faz uso de benchmark?

CONCEITO: Benchmark pode ser considerado o destaque positivo de um trabalho 
que pode ser usado como modelo para outros trabalhos
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DIRETORIA ENGENHARIA OPERÁRIO CLIENTES FORNECEDORES PROJETISTAS

Redução de atividades que não agregam valor 1 1,75 2 2 3,4 0,5 1,6
1.1 3 2 3 3 1 3
1.2 2 1 0 4 1 4
1.3 2 3 3 4 0 1
1.4 0 4 0 0
1.5 2 0

Melhorar o valor do produto através das consideraçõ es 
sistemáticas do cliente requeridas pelo cliente 2 0,666666667 3,5 2 3,5 0 2,428571429

2.1 0 3 1 4 0 4
2.2 0 4 3 4 0 4
2.3 2 4 0 4
2.4 2 2
2.5 1
2.6 0
2.7 2

Reduzir a variabilidade 3 1 0,75 2,333333333 4 3 0,666666667
3.1 0 0 3 4 3 0
3.2 0 1 1 4 3 2
3.3 3 1 3 4 3 0
3.4 1 1
3.5

Reduzir o tempo de ciclo 4 2,5 1,666666667 2 #DIV/0! 0,333333333 3
4.1 3 0 4 0 3
4.2 2 3 0 1
4.3 2 0
4.4
4.5

Simplificar e minimizar o número de passos e partes  5 2,5 3 2 2 1,6 1
5.1 2 3 2 0 1 0
5.2 3 4 3 2
5.3 3
5.4 1
5.5 0

Melhorar a flexibilidade do produto 6 4 3 1,5 4 1,75 4
6.1 4 4 3 4 3 4
6.2 2 0 4 1
6.3 4 1
6.4 2
6.5

Melhorar a transparência do processo 7 0 1,25 1,5 3,714285714 3 3
7.1 0 4 2 4 1 3
7.2 0 1 2 4 3 4
7.3 0 0 0 2 4 2
7.4 0 0 2 4 4
7.5 4
7.6 4
7.7 4

Focar o controle do processo global 8 2,666666667 4 0,5 #DIV/0! 2 3
8.1 1 4 1 2 4
8.2 4 4 0 2
8.3 3
8.4
8.5

Introduzir a melhoria contínua do processo 9 0,666666667 0,666666667 0 2 1,5 3,25
9.1 1 0 0 1 0 2
9.2 0 2 0 3 2 3
9.3 1 0 0 2 4 4
9.4 0 4
9.5

Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 10 1 4 2 #DIV/0! 1 2,5
10.1 2 4 2 1 1
10.2 0 4
10.3
10.4
10.5

Benchmark (estabelecer referências de ponta ) 11 0 0 3 4 3 #DIV/0!
11.1 0 0 3 4 3
11.2
11.3
11.4
11.5

MAPA DO ESTADO ATUAL - EMPRESA "A"
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DIRETORIA 1 ENGENHARIA OPERÁRIO CLIENTES FORNECEDORES PROJETISTAS DIRETORIA 2
Redução de atividades que não agregam valor 1 1,00 1,25 1,33 1,75 0,50 2,17 1,00

1.1 2,00 1,00 2,00 3,00 0,00 3,00 2,00
1.2 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 3,00 0,00
1.3 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 3,00 1,00
1.4 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
1.5 0,00
1.6 3,00

Melhorar o valor do produto através das consideraçõ es 
sistemáticas do cliente requeridas pelo cliente 2 1,67 2,00 1,00 3,00 0,67 1,57 1,00

2.1 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 1,00
2.2 2,00 1,00 1,00 3,00 0,00 2,00 0,00
2.3 2,00 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00
2.4 3,00 1,00
2.5 1,00
2.6 2,00
2.7 0,00

Reduzir a variabilidade 3 0,75 1,00 1,00 1,50 1,25 1,00 0,50
3.1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
3.2 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00
3.3 2,00 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00
3.4 1,00 2,00 1,00 0,00
3.5

Reduzir o tempo de ciclo 4 0,00 0,67 0,50 3,00 1,00 0,75 0,00
4.1 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00
4.2 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00
4.3 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00
4.4 1,00 0,00 2,00
4.5

Simplificar e minimizar o número de passos e partes  5 2,60 0,33 0,50 3,00 1,00 0,67 2,00
5.1 3,00 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 2,00
5.2 2,00 0,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00
5.3 3,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,00
5.4 2,00 0,00 1,00
5.5 3,00 3,00

Melhorar a flexibilidade do produto 6 2,67 1,00 1,00 2,33 0,75 1,00 2,67
6.1 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00
6.2 2,00 0,00 1,00 3,00 1,00 0,00 2,00
6.3 3,00 2,00 0,00 0,00 3,00
6.4 0,00
6.5

Melhorar a transparência do processo 7 1,00 0,33 2,00 2,43 1,00 1,67 0,67
7.1 1,00 0,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00
7.2 1,00 1,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00
7.3 1,00 0,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00
7.4 3,00 1,00 1,00
7.5 2,00
7.6 3,00
7.7 3,00

Focar o controle do processo global 8 1,50 1,00 0,50 3,00 0,50 0,00 1,25
8.1 2,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00
8.2 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 2,00
8.3 1,00 0,00 1,00
8.4 2,00 1,00
8.5

Introduzir a melhoria contínua do processo 9 1,25 0,33 2,00 1,75 1,25 3,00 0,50
9.1 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 3,00 0,00
9.2 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 0,00
9.3 2,00 0,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00
9.4 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00
9.5

Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 10 1,40 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,20
10.1 0,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 0,00
10.2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00
10.3 2,00 2,00 1,00
10.4 1,00 1,00 2,00
10.5 2,00 0,00 1,00

Benchmark (estabelecer referências de ponta) 11 2,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00
11.1 2,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,00 2,00
11.2
11.3
11.4
11.5

MAPA DO ESTADO ATUAL - EMPRESA "B" (OS RESULTADOS DEVEM SER PREENCHIDOS DE 0 À 3)
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DIRETORIA ENGENHARIA OPERÁRIO CLIENTES FORNECEDORES PROJETISTAS

Redução de atividades que não agregam valor 1 1,75 2,25 2,67 3,00 2,50 1,33
1.1 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
1.2 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 0,00
1.3 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00
1.4 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
1.5 2,00
1.6 0,00

Melhorar o valor do produto através das consideraçõ es 
sistemáticas do cliente requeridas pelo cliente 2 1,67 1,00 2,50 2,75 2,00 1,71

2.1 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00
2.2 2,00 0,00 3,00 3,00 2,00 2,00
2.3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.4 3,00 2,00
2.5 1,00
2.6 3,00
2.7 1,00

Reduzir a variabilidade 3 2,33 1,75 2,33 2,00 1,25 2,33
3.1 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00
3.2 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00
3.3 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00
3.4 2,00 1,00
3.5

Reduzir o tempo de ciclo 4 1,50 3,00 1,50 3,00 1,25 1,75
4.1 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00
4.2 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00
4.3 3,00 1,00 1,00 2,00
4.4 1,00 1,00 1,00
4.5

Simplificar e minimizar o número de passos e partes  5 1,80 1,67 1,00 2,33 2,00 1,50
5.1 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
5.2 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00
5.3 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00
5.4 1,00 3,00
5.5 1,00

Melhorar a flexibilidade do produto 6 2,00 1,50 1,50 2,67 1,75 2,00
6.1 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00
6.2 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00
6.3 1,00 3,00 2,00 1,00
6.4 1,00
6.5

Melhorar a transparência do processo 7 1,67 2,33 1,50 3,00 2,00 3,00
7.1 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00
7.2 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00
7.3 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00
7.4 1,00 3,00 2,00
7.5 3,00
7.6 3,00
7.7 3,00

Focar o controle do processo global 8 1,75 1,67 2,00 3,00 2,00 3,00
8.1 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00
8.2 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00
8.3 1,00 2,00
8.4 2,00
8.5

Introduzir a melhoria contínua do processo 9 2,00 2,33 1,67 2,75 1,50 2,33
9.1 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
9.2 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00
9.3 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00
9.4 3,00 3,00
9.5

Balancear o fluxo com a melhoria das conversões 10 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 1,00
10.1 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00
10.2 2,00 3,00 2,00 3,00
10.3 2,00 3,00
10.4 2,00 0,00
10.5 2,00

Benchmark (estabelecer referências de ponta) 11 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00
11.1 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00
11.2
11.3
11.4
11.5

MAPA DO ESTADO ATUAL - EMPRESA "C" (OS RESULTADOS DEVEM SER PREENCHIDOS DE 0 À 3)
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DIRETORIA ENGENHARIA 1 ENGENHARIA 2 ENGENHARIA 3 OPERÁRIO 1 OPERÁRIO 2 CLIENTES 1 FORNECEDORES PROJETISTAS 1 PROJETISTAS 2 CLIENTES 2

Redução de atividades que não 
agregam valor 1 2,25 2,50 2,50 1,75 2,33 2,33 3,00 1,00 1,83 0,83 2,50

1.1 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 2,00 1,00 3,00
1.2 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 3,00
1.3 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00
1.4 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 2,00
1.5 0,00 0,00
1.6 3,00 2,00

Melhorar o valor do produto 
através das considerações 
sistemáticas do cliente 
requeridas pelo cliente 2 2,00 3,00 2,67 1,67 3,00 2,00 2,00 0,00 2,29 2,00 2,50

2.1 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 0,00 3,00 2,00 2,00
2.2 2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00
2.3 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,00 2,00 3,00
2.4 2,00 3,00 2,00 3,00
2.5 3,00 3,00
2.6 0,00 2,00
2.7 2,00 1,00

Reduzir a variabilidade 3 2,50 2,00 2,50 1,75 3,00 1,33 3,00 1,75 2,00 2,33 3,00
3.1 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00
3.2 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00
3.3 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 0,00 2,00 2,00 3,00
3.4 3,00 1,00 2,00 1,00
3.5

Reduzir o tempo de ciclo 4 1,00 1,67 2,67 1,00 1,75 0,50 2,00 1,50 0,75 1,50 2,00
4.1 1,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00 2,00
4.2 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,00
4.3 0,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00
4.4 3,00 0,00 1,00 2,00 2,00
4.5

Simplificar e minimizar o número 
de passos e partes 5 1,80 1,67 2,67 2,00 3,00 2,50 2,67 1,25 1,67 2,00 3,00

5.1 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,00 2,00 3,00
5.2 2,00 0,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,00 1,00 2,00 3,00
5.3 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00
5.4 1,00 3,00
5.5 3,00

Melhorar a flexibilidade do 
produto 6 3,00 1,50 2,00 1,00 3,00 2,00 2,67 0,00 1,67 2,67 2,67

6.1 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00
6.2 3,00 0,00 1,00 0,00 3,00 2,00 3,00 0,00 4,00 4,00 3,00
6.3 3,00 3,00 0,00 2,00 3,00
6.4
6.5

Melhorar a transparência do 
processo 7 2,00 3,00 2,67 2,33 3,00 1,75 2,57 2,25 0,50 1,00 2,86

7.1 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00
7.2 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
7.3 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00
7.4 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00
7.5 3,00 3,00
7.6 3,00 3,00
7.7 3,00 3,00

Focar o controle do processo 
global 8 2,50 1,67 2,33 1,00 2,50 2,50 3,00 0,50 1,00 3,00 3,00

8.1 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00
8.2 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00
8.3 2,00 0,00 2,00 1,00
8.4 3,00
8.5

Introduzir a melhoria contínua do 
processo 9 2,25 1,00 1,33 1,00 2,67 1,67 2,50 1,25 2,25 2,25 2,75

9.1 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00
9.2 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00
9.3 3,00 0,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00
9.4 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00 3,00
9.5

Balancear o fluxo com a melhoria 
das conversões 10 1,40 3,00 1,50 1,50 3,00 1,50 3,00 2,50 2,00 2,00 3,00

10.1 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00
10.2 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00
10.3 2,00 3,00 2,00 1,00
10.4 2,00 3,00 1,00 2,00
10.5 1,00

Benchmark (estabelecer 
referências de ponta) 11 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00

11.1 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 0,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00
11.2
11.3
11.4
11.5

MAPA DO ESTADO ATUAL EMPRESA "D' (OS RESULTADOS DEVEM SER PREENCHIDOS DE 0 À 3)
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PRINCÍPIO NÍVEL 01 NÍVEL 02 NÍVEL 03

1

Estabelecer um diagnóstico do mapa do 
estado atual da empresa construtora.

Elaboração de um layout de trabalho que 
considere os fluxos de valores do canteiro 
de obra

Reduzir e/ou eliminar estoques de 
materiais e etapas construtivas 
desnecessárias 

2

Definir o que é valor para o cliente através de 
pesquisas de satisfação do atual cliente e do 
cliente em potencial.

Definir o que é valor para o cliente interno 
em cada uma das atividades produtivas 
de sua cadeia de valor.

Criar indicadores para realizar o controle 
e estabelecer metas de melhoria 
contínua em relação a satisfação do 
cliente

3

Estabelecimento de padrões internos da 
construtora para realização de alguns 
serviços fundamentais ao processo 
construtivo 

Introdução de procedimentos 
padronizados como a implantação de 
sistemas de qualidade ISO e  PBQP-H.

Estabelecimento de uma cultura 
organizacional padronizada e que pode 
ser identificada em qualquer canteiro de 
obra da construtora

4

Aplicação de ferramentas de planejamento e 
controle de produção como Last Planner 
System, Look Ahead e Linha de 
Balanceamento. 

Estabelecimento de indicadores de 
produção praticados pelo mercado e 
realizados internamente em seus 
canteiros

Estabelecimento de metas de produção 
que utilizem os indicadores na busca por 
aumentar a produtividade e melhorar as 
condições de trabalho para os operários

5
Utilização de kits e elementos pré fabricados Utilização de células de produção Treinamento e posteriormente 

implantação de equipes polivalentes

6

Utilização de projetos e materiais que 
forneçam a flexibilização ou customização da 
obra no tempo mais tarde possível

Estabelecer parcerias com fornecedores 
que possibilitem a flexibilização de seus 
produtos e serviços.

Ofertar diferentes tipos de produtos e 
serviços para diferentes tipos de clientes

7

Limpeza e organização do canteiro Implantação do sistema 5S. Estabelecimento de políticas de 
relacionamento transparentes com 
funcionários, fornecedores e clientes

8

Controlar contratos, prazos e desempenho 
dos fornecedores e dos funcionários no 
canteiro de obra.

Implantar o planejamento de curto, médio 
e longo prazo para os objetivos globais da 
empresa

Controlar e estabelecer metas para os 
aspectos administrativos, técnicos e 
financeiros da empresa.

9

Fornecer condições e incentivar os 
funcionários desenvolverem melhorias no 
processos produtivos.

Capacitar e treinar continuamente todos 
os funcionários da empresa

Capacitar e treinar continuamente os 
principais fornecedores da empresa.

10

Realizar melhorias nos fluxos de 
informações, materiais, pessoas etc. 

Realizar melhorias nas conversões das 
atividades

Balancear as melhorias nos fluxos com 
as melhorias nas conversões

11

Conhecer as boas práticas aplicadas pela 
concorrência

Estudar a forma e as necessidades para a 
realização destas boas práticas

Aplicar as boas práticas e criar novas 
referências de ponta.

 


