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RESUMO 

 

A Construção Civil responde por grande consumo de recursos humanos, materiais e 

equipamentos, porém o modelo tradicional de gestão das construtoras baseia-se em 

processos simples de conversão associados a grandes desperdícios, perdas de 

produtividade e atrasos. A adoção de fluxo contínuo de atividades é uma alternativa 

para melhorar os processos de um projeto e pode ser alcançada através da 

utilização de um sistema de produção ritmada, gerando vantagens competitivas às 

construtoras. Em obras de infraestrutura, devido à complexidade dos projetos e a 

dificuldade em estabelecer elementos repetitivos, a implantação de tal sistema de 

produção é pouco comum. Este trabalho tem como objetivos: avaliar criticamente a 

implantação de um sistema de produção ritmada em uma obra de infraestrutura, 

relacionar os desafios encontrados no processo, verificar evoluções de 

produtividades e de aderência ao planejamento ao longo do projeto e demonstrar 

que a produção ritmada é capaz de atender diversos princípios da filosofia lean 

construction. A metodologia adotada foi a de revisão bibliográfica de sistemas de 

produção, filosofia lean e lean construction, com alguns exemplos de aplicações 

práticas, seguida do estudo de caso da obra de construção de uma estação de 

Metrô em São Paulo. Na obra em questão foi adotado um método consistindo em 

levantamento de informações, identificação de elementos repetitivos, definição de 

seções de construção, determinação de ritmo de trabalho, planejamento de 

atividades, programação, acompanhamento e controle. Este trabalho conclui que o 

sistema de produção ritmada, assim como o método apresentado, pode ser 

implantado em outras obras de infraestrutura. As vantagens do sistema estão no 

aumento da produtividade das equipes de armação e forma, crescimento da 

aderência ao planejamento, melhoria de acompanhamento e controle da execução, 

melhor integração entre os diferentes departamentos da construtora e nova 

organização de trabalho com encarregados multidisciplinares. Como avanços a 

serem implantados têm-se: adoção do sistema em fases anteriores do 

empreendimento, uso do Building Information Modeling (BIM) e desenvolvimento da 

integração da construtora com fornecedores e clientes. 

Palavras-chave: Lean construction. Sistema de produção ritmada. Gestão da 

produção. 



ABSTRACT 

 

Civil construction industry responds to a high consumption of human, material and 

equipment resources, but the traditional model of construction management is based 

on simple conversion processes associated with large wastes, productivity losses 

and delays. The adoption of continuous flow of activities is an alternative to improve 

the processes of a project and can be achieved by using a rhythmic production 

system, creating competitive advantages to construction companies. In infrastructure, 

due to the complexity of the projects and the difficulty in establishing repetitive 

elements, the implementation of such system is uncommon. The objective of this 

work is to critically evaluate the implementing of a rhythmic production system in an 

infrastructure project, to relate the challenges faced during the process, to verify 

evolutions of productivities and of adherence to the planning throughout the project 

and to show that this system can meet various principles of lean construction 

philosophy. The methodology adopted was literature review of production systems, 

lean philosophy and lean construction, with some examples of practical application, 

followed by a case study of the construction of a subway station in São Paulo. In the 

project studied a method was adopted consisting in information gathering, 

identification of repetitive elements, definition of construction sections, determination 

of work rhythm, activities planning, programming, monitoring and control. This work 

concludes that the rhythmic production system, as well as the presented method, can 

be implemented in other infrastructure projects. The advantages of the system are 

increased productivity of steel assembly and framing teams, growth of adherence to 

planning, improved follow-up and control of execution, better integration between 

different departments of the construction company and new work organization with 

multidisciplinary managers. As advances to be implemented are: adoption of the 

system in previous phases of the project, use of Building Information Modeling (BIM) 

and development of the contractor's integration with suppliers and customers 

Keywords: Lean construction. Rhythmic production system. Production management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 

A Construção Civil é um importante setor da atividade econômica, sendo responsável 

pela produção de infraestrutura e edificações, como casas, apartamentos, prédios 

comerciais, hospitais, ruas, estradas, pontes, usinas, metrô e saneamento. As 

construtoras têm, tradicionalmente, adotado um modelo de gestão baseado apenas 

em processos de conversão de recursos, com a transformação de insumos em 

produtos finais, considerando atividades sequenciais, segmentadas e com baixos 

índices de qualidade e controle, conforme aponta Koskela (1992). Tal modelo é de 

baixa eficiência, caracterizada pelas elevadas quantidades de desperdícios de 

recursos, perdas de produtividade e atrasos.  

De forma a melhorar a performance em suas obras e apresentar vantagens 

competitivas em relação a seus concorrentes, as construtoras têm buscado atuar na 

melhoria de seus processos e sistemas de produção. Uma dessas alternativas, 

segundo Liker e Meier (2006), baseia-se no fluxo contínuo de atividades, pois faz com 

que várias ações sejam realizadas com foco na melhoria do desempenho. 

Planejar com base em um ritmo definido ajuda a criar um sistema puxado de produção 

e serve como parâmetro para o fluxo em que o trabalho é realizado, segundo Frandson 

et al. (2013). Hopp e Spearman (1996) complementam determinando uma unidade de 

tempo em que um produto deve ser produzido de forma a atender a demanda. 

Neste cenário, a implantação de um sistema de produção ritmada aparece como 

importante ferramenta para aumento de produtividade e controle das atividades em 

um canteiro de obras. 

Sistemas de produção ritmada já foram adotados em obras anteriormente, entretanto, 

conforme informa Frandson et al. (2013), há poucos registros dessas ocorrências. A 

maior parte das aplicações existentes está concentrada em construções de 

edificações comerciais e residenciais, obras caracterizadas pelo alto índice de 
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repetição das atividades e que são executadas por empresas que possuem larga 

experiência em projetos semelhantes, com pouca variação. Exemplos da adoção e 

estudo em obras de edificações podem ser encontrados em Linnik et al. (2013), a 

respeito da construção de um centro hospitalar na Califórnia, e Borges et al. (2008), 

que apresenta a análise de um projeto de uma obra no Rio de Janeiro de acordo com 

a análise da cadeia de valor da montagem das estruturas metálicas. 

Em obras de infraestrutura os projetos são complexos, muito diferentes entre si e as 

obras possuem poucos elementos repetitivos que favoreçam o fluxo constante de 

atividades e análise dos desperdícios associados ao processo construtivo. Os 

registros de adoção de projetos de sistema de produção, além de escassos, carecem 

de detalhamento da metodologia de implantação.  

O presente trabalho surge da necessidade de apresentar aos gestores de obras 

ferramentas de planejamento e controle de processos de produção em seus projetos. 

Com isso, espera-se que o setor da construção civil se desenvolva e possa atender 

as expectativas dos clientes e usuários finais, quanto a prazos, custos e 

desempenhos. 

O foco deste trabalho será em infraestrutura, uma vez que o setor concentra grande 

parte dos investimentos e recursos da construção civil e pelo potencial de 

industrialização de seus projetos poder ser melhor explorado. 

A bibliografia pouco extensa sobre o assunto tratado neste trabalho apresenta-se 

como uma dificuldade. Porém o estudo de caso de uma obra em que o sistema de 

produção já foi implantado e do qual o autor participou diretamente será uma 

facilidade, permitindo a exploração das dificuldades encontradas no processo e a 

análise dos benefícios conseguidos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar criticamente a implantação de um sistema 

de produção ritmada em uma obra de infraestrutura, com base em estudo de caso. 

 

1.2.2 Objetivos secundários 

 

Os objetivos secundários deste trabalho são: 

 Explicitar um método de implantação de produção ritmada em obra de 

infraestrutura, com possibilidade de ser adaptado para outros projetos de 

mesmo porte; 

 Citar quais foram os principais desafios encontrados durante a implantação; 

 Evidenciar as vantagens obtidas a partir da comparação entre os cenários 

prévio e posterior à implantação do sistema. Em especial, verificar as evoluções 

da produtividade da mão-de-obra e da aderência ao planejamento 

estabelecido; 

 Demonstrar que a produção ritmada é capaz de atender diversos princípios da 

filosofia lean construction, em uma obra de infraestrutura; 

 Ampliar as referências bibliográficas a respeito de implantação de princípios da 

filosofia lean na construção civil, especialmente na infraestrutura; 
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1.3 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho está dividido em duas etapas: revisão bibliográfica 

e estudo de caso. 

A revisão bibliográfica tem como base a implantação de projetos de sistema de 

produção no contexto da construção civil. Para tal revisão bibliográfica os seguintes 

assuntos são buscados: lean construction, Sistema Toyota de Produção, takt-time 

planning, Projeto de Sistema de Produção, fluxo de trabalho, sincronização da 

produção e Gestão da Produção. São contemplados livros e artigos científicos 

nacionais e internacionais, buscando-se informações de obras residenciais e 

comerciais de múltiplos pavimentos e obras complexas de infraestrutura. 

Este trabalho apresenta e analisa um modelo adotado em uma obra de infraestrutura, 

objeto de um estudo de caso. 

Um estudo de caso, de acordo com Severino (2016) é uma pesquisa que se concentra 

em casos que podem fundamentar generalizações para situações análogas e cujos 

dados são coletados nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem. 

O caso adotado para este trabalho é a construção de uma estação de Metrô do Estado 

de São Paulo, na qual o autor teve uma experiência profissional. A análise da obra foi 

delimitada para a execução de estruturas de concreto armado. As informações para o 

estudo foram obtidas e tratadas diretamente pelo autor, quando da execução do 

empreendimento, previamente ao início deste trabalho. Foi determinado apenas um 

estudo de caso pois este é um caso revelador. Segundo Yin (2001), um caso revelador 

gera um estudo de uma situação da vida real que não pode ser estudada 

anteriormente por cientistas. Além disso, o estudo foi único uma vez que o autor desta 

dissertação pode acompanhar o projeto ativamente quando da implantação do 

sistema ritmado, sendo parte da equipe do projeto. Dessa maneira foi possível ter 

acesso a dados confiáveis e compreender, com evidências práticas, as dificuldades e 

os benefícios envolvidos.  
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Com a apresentação do estudo de caso é feita uma avaliação crítica do que foi 

implantado, com indicações de erros que devem ser evitados e melhorias que podem 

ser adotadas para projetos futuros. 
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2 SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO DE SISTEMAS  

 

A literatura prevê muitas definições do termo sistema que convergem para um 

conceito envolvendo somatório de elementos com uma finalidade. Chiavenato (2014) 

define sistema como combinação de partes de um todo organizado ou complexo que 

apresentam características próprias. 

As abordagens para os sistemas, por sua vez, apresentam bastante variação. O 

reducionismo baseia-se na divisão do sistema em elementos de menor complexidade 

que são analisados individualmente de forma mais simples. Já a abordagem holística 

busca a visualização do todo, um sistema cujos elementos sejam balanceados de 

forma a atingir o melhor resultado global, conforme Hopp e Spearman (1996). 

Este trabalho terá como base a abordagem holística, uma vez que deseja manter o 

foco nos objetivos globais ao se implantar um sistema de produção em uma obra, com 

melhorias de produtividades e otimização de recursos em todas as áreas envolvidas 

em um projeto.  

 

2.2 COMPLEXIDADE NA CONSTRUÇÃO 

 

Os projetos de construção podem ser considerados os mais complexos de toda a 

indústria, apresentando dificuldades organizacionais, tecnológicas, de informação, 

entre outras, além da questão da integração entre os elementos, de acordo com 

Baccarini (1996). Gould e Joyce (2009) também tratam dessa complexidade e 

apontam que ninguém consegue ter pleno domínio de todos os processos de um 

projeto. 

Empreendimento complexo é aquele que apresenta incerteza em métodos e objetivos, 

grande número de elementos que se relacionam mutuamente e ausência de uma 
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expectativa de comportamento global baseada nas propriedades dos elementos 

constituintes (Rodrigues, 2006). 

Obras de infraestrutura, portanto, encaixam-se nesse conceito por apresentarem 

bastante singularidade em cada um de seus projetos, especialmente devido à grande 

variedade de elementos de acordo com os estágios de evolução do projeto e à baixa 

repetitividade de cada um deles. 

 

2.3 GESTÃO NA CONSTRUÇÃO 

 

A construção civil tem problemas devidos a diversos processos relacionados a seu 

desenvolvimento que geram atrasos, qualidade de entrega baixa e custos elevados, 

sendo diversas as razões apontadas pelos construtores para esses problemas, com 

destaque para a gestão inadequada dos processos da obra e as soluções impróprias 

de projeto, conforme Moura (2007). 

O valor gerado é incompatível com o desejado pelos usuários e falta compreensão do 

sistema gerido, uma vez que, comumente, adotam-se conceitos da gestão tradicional, 

em que os processos são lineares e ordenados, aponta Bertelsen (2003). 

Neste trabalho o termo gestão usará como base a definição de Souto (2006) segundo 

a qual é a união de planejamento, gestão das competências, responsabilidades, 

comunicação, controle e melhoria. Na Construção Civil, a gestão passa por diversas 

fases como coordenação de projetos, engenharia, gestão da produção, 

comissionamento e controle, sendo, assim, um processo complexo. 

A complexidade dos projetos afeta diretamente a gestão deles e as aplicações de 

sistemas comuns mostram-se inapropriadas para projetos complexos conforme 

apontado por Baccarini (1996). O autor aponta que considerar a complexidade é 

importante na gestão do processo do projeto, pois permite determinar uma forma 

organizacional adequada e os requisitos de planejamento e controle. 

A importância da gestão na construção é apoiada por Adesse (2006). A autora destaca 

a multidisciplinaridade envolvida em projetos de construção, com especialistas de 
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diversas áreas como estrutura, instalações elétricas, instalações hidráulicas, telefonia, 

ar-condicionado e comunicação visual, caracterizando empreendimentos complexos 

com muitas informações, pessoas, tecnologias e processos. Nesse cenário a autora 

enxerga a necessidade de se ter profissionais qualificados para a gestão desde as 

etapas iniciais de projeto. 

 

2.4 SISTEMA DA PRODUÇÃO – ABORDAGEM TRADICIONAL 

 

A administração da produção aborda como as empresas produzem bens e serviços, 

englobando todas as funções e processos das corporações. A função produção é a 

razão da existência da empresa, sendo responsável por atender os anseios dos 

clientes pela produção e entrega de produtos e serviços, segundo Slack (1997). 

Um sistema de produção, em abordagem tradicional, é um processo de conversão de 

entradas em saídas com valor inerente, conforme figura 1. Sistemas de produção da 

manufatura apresentam saídas tangíveis e a transformação que ocorre é física, sendo 

que é comum a não participação do cliente ou usuário final no processo de 

transformação, pois lhes são entregues os produtos finalizados. Sistemas de serviços 

e operações, por sua vez, podem ter resultados intangíveis e transformações não 

físicas, com o cliente participando do processo de transformação (Pasqualini et al., 

2010).  

  



23 

 

Figura 1 -  Sistema de Produção Convencional 

 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014) 

 

Os elementos do processo de produção podem ser divididos entre insumos, processo 

de conversão e sistema de controle, segundo Moreira (1996). Black (1998) 

complementa definindo sistema de produção como conjunto de operações e 

processos usado para criar produtos ou componentes.  

A transformação dos recursos de entrada ocorre quando as operações agem em 

aspectos físicos, propriedades da informação, localização, estado físico ou 

psicológico. Poucas dessas operações produzem exclusivamente produtos físicos ou 

serviços, gerando normalmente combinações. Operações podem ser vistas como 

conjuntos de processos que cruzam operações menores baseadas em alguma função 

(Slack, 1997). 

Os sistemas de produção envolvem mais do que o chão de fábrica e incluem todos os 

agentes que possam influenciar na operação de transformação como operários, 

fornecedores, processos e a gestão aplicada, segundo (Salzman, 2000). O autor 

define o conceito de sistema de produção como uma rede de pessoas, entidades e 

processos orientada para o objeto que transforma insumos de entrada em produtos 

desejados e outros outputs, todos gerenciados sob uma série de regras que 

determinam como os elementos integrantes se relacionam. 

O sistema de produção para Hopp e Sperman (1996) é composto de processos, 

entidades e fluxos que têm como objetivo comum gerar valor ao cliente e, 

consequentemente, lucratividade à empresa transformadora. 
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Volume e variedade devem estar ajustados no sistema de produção para que o 

processo esteja alinhado com a flexibilidade e, portanto, não gere um aumento de 

custo, segundo Slack (1997), que divide os processos de produção nos seguintes 

itens: 

 Processos de projeto: produtos discretos, alto tempo de fabricação, baixo 

volume, alta variedade e com atividades de execução do produto muitas vezes 

mal definidas. Nesse tipo, cada trabalho possui início e término bem 

determinados. Nesse item o autor, inclusive, exemplifica o tipo citando 

construções, como o túnel do Canal da Mancha.  

 Processos de jobbing: alta variedade, baixos volumes, porém com recursos de 

operação compartilhados com diversos outros processos. São menos 

exclusivos do que os de projeto; 

 Processos em lotes ou bateladas: os produtos são produzidos em lotes de pelo 

menos 2 produtos, com alguma variedade e um amplo espectro de volume de 

produção; 

 Processos de produção em massa: alto volume, baixa variedade, processo 

básico de produção repetitivo; 

 Processos contínuos: volumes superiores aos processos de produção, 

variedade inferior e fluxo bastante previsível. 

Pelo exposto acima entende-se que obras de infraestrutura se encaixam no tipo de 

processo por projeto, uma vez que os produtos são discretos, apresentam pouca 

similaridade e os elementos que compõem as obras são pouco repetitivos. Cada obra 

é única e pode ser considerada um produto customizado oferecido ao cliente final. 

Os principais problemas do modelo tradicional, segundo Koskela (1992), são a não 

avaliação dos fluxos que ocorrem entre as atividades de conversão, controle de 

produção concentrado em etapas individuais de processamento e que não levam em 

consideração os impactos no processo como um todo e falta de foco nas exigências 

do cliente. Formoso (2000) aponta, ainda, que o valor do produto é analisado apenas 

pelos custos dos insumos utilizados no processo relacionado. 
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2.5 NOVA FILOSOFIA DE PRODUÇÃO 

 

Em meados do século XX, a indústria japonesa incorporou conceitos de qualidade e 

introduziu inovações nos sistemas de produção, conforme Chiavenato (2014). A 

disseminação das ideias da nova filosofia de produção no mundo ocorreu a partir da 

década de 1980, tendo como aplicação mais destacada o Sistema de Produção 

Toyota, segundo Koskela (1992). O autor apresenta uma base conceitual da nova 

filosofia de produção como um processo de fluxo e conversões, conforme modelo 

simplificado da figura 2. De acordo com Moreira (2012) o novo sistema consolidou-se 

como forma de abordar e conduzir as atividades industriais das empresas.  

 

Figura 2 -  Modelo de Sistema de Produção como Fluxo  
 

 

Fonte: Adaptado de Koskela (1992) 

 

O modelo com base em fluxo explicita as atividades que compõem todo o processo 

de produção, incluindo aquelas que são necessárias e que não agregam valor ao 

produto final oferecido ao cliente, como transporte, inspeção e esperas. O fato de elas 

não serem contempladas no modelo tradicional dificulta a percepção e danifica a 

gestão da produção, pois o foco em melhorias fica restrito às atividades de 

processamento (Formoso, 2000). 

A complexidade que existe nos estudos de gestão da produção ocorre devido a uma 

grande combinação de teorias que abordam o assunto, segundo Santos (1999). O 
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autor, porém, esclarece que o principal grupo dessas teorias, que formam a nova 

filosofia produtiva, baseia-se em combinações da Gestão da Qualidade Total e do 

sistema Just-in-Time oriundo do Sistema Toyota e que, apesar das dificuldades em 

determinar com precisão as fronteiras de cada teoria, estudar as ideias que formam o 

núcleo da filosofia de gestão da produção permite alcançar maiores produtividades e 

eficiência na indústria da construção.  

 

2.6 SISTEMA DE PRODUÇÃO TOYOTA 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística japonesa deparou-se 

com um cenário de baixa demanda, preocupação em produzir mercadorias de alta 

qualidade e produtividade pouco competitiva muito aquém das taxas obtidas pelas 

indústrias americanas, o que fez com que a Toyota buscasse um padrão que 

permitisse produzir muitos exemplares em pequena quantidade e a custos baixos. 

Essa busca resultou no Sistema Toyota de Produção (STP). A inspiração para o 

sistema partiu dos supermercados americanos, onde os clientes obtêm os produtos 

que necessitam, na quantidade e no momento desejados. A Toyota passou a 

desenvolver, a partir do início da década de 1950, um modelo em que o processo final 

(consumidor) dirige-se ao processo inicial (mercados) para obter o que precisa, 

seguido da produção da quantidade retirada (reabastecimento) (Ohno,1997). 

A partir de meados da década de 1970, o Sistema Toyota de Produção começou a 

gerar grande interesse, pois a empresa manteve ganhos superiores aos das 

concorrentes nos anos que se seguiram a crise do petróleo de 1973. A recessão 

econômica apontava a dificuldade em manter a lucratividade de uma empresa 

baseada no sistema convencional de produção em massa, muito difundido nos 

Estados Unidos (Ohno, 1997). 

Um dos pilares em que se baseia o Sistema Toyota de Produção, conforme Ohno 

(1997), é o just-in-time. 

Just-in-time (JIT), na definição de Chiavenato (2014), é um sistema de produção que 

busca diminuir os tempos de resposta de produção às demandas dos clientes, 
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reduzindo os desperdícios e, assim, ampliando a produtividade. Segundo o autor, a 

meta é a produção de quantidades exatas, que permitam a redução de estoques e 

tempos mais curtos de manufatura, exigindo alta coordenação da programação de 

produção e redução de defeitos e retrabalhos em cada etapa do processo. Ribeiro 

(2015) evidencia que essa forma é oposta à produção em massa existente na época 

em empresas americanas e europeias, que buscavam a redução de custos por meio 

da produção em larga escala, justificada pelo melhor aproveitamento dos 

equipamentos disponíveis. Shingo (1996) explica que as empresas não são capazes 

de determinar quando produzir em grandes quantidades pois isso depende do 

comportamento do mercado, da demanda existente por aquilo que é produzido.  

Uma análise do just-in-time é apresentada por Moreira (2012), que diz tratar-se de 

processos repetitivos de produção que geram produtos análogos de modo contínuo. 

O mesmo complementa observando que se busca a definição de fluxos na linha de 

produção que nivelem a utilização dos materiais entre os centros de trabalho, de forma 

a reduzir os estoques de materiais, sejam eles matérias-primas, produtos 

intermediários inerentes ao processo de produção ou produtos acabados, sendo ideal 

estoques nulos e lotes de produção unitários. O autor ainda apresenta uma 

comparação entre o que ele chama de produção puxada e empurrada: os sistemas 

de produção anteriores ao STP caracterizavam-se pela produção empurrada pois 

eram baseados em previsões de demanda, em que se produzia antes para fornecer 

quando da ocorrência da procura. Na produção puxada, utilizando a metáfora do 

supermercado, o cliente puxa a mercadoria que deseja e, assim, puxa o movimento 

do fornecedor, ou seja, os comandos para produção são iniciados no término da linha 

de produção e caminham do fim para o início nos postos de trabalho. Cada posto de 

trabalho deve solicitar ao imediatamente anterior a quantidade que precisa para sua 

produção, permitindo que não ocorra produção superior à necessária. 
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3 LEAN CONSTRUCTION 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A Construção Civil possui algumas características que devem ser levadas em conta 

quando se estuda a melhoria da Gestão da Produção do setor. Santos (1999) elenca 

as principais delas: 

 Espaço físico das construções, tendo produtos finais grandes e imóveis; 

 Produção in-loco, com equipamentos, mão de obra e materiais que se 

deslocam constantemente para acompanhar o avanço das obras; 

 Estações de trabalho movendo-se em torno de um produto fixo, enquanto na 

manufatura ocorre o processo inverso; 

 Dependência de terrenos; 

 Produto único, específico de cada projeto; 

 Expectativa de longa vida útil; 

 Clientes com pouca experiência; 

 Mercado em que, muitas vezes, as empresas mais rentáveis não são as que 

têm melhor performance de produção, mas o melhor portfólio; 

 Empresas atuam basicamente no mercado doméstico e há pouca troca de 

experiência e competição entre diferentes países; 

 Longo período para projetar e construir; 

 Alto custo dos projetos; 

 Reações amplificadas durante períodos de crise; 
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 Alta taxa de sub-contratação; 

 Pouca utilização de equipamentos e alta utilização de operários; 

 Fragmentação do mercado em muitas companhias que diferem em tamanho e 

escopo de trabalho. 

As características apontadas acima representam um desafio para o setor da 

Construção e há grande variação nas estratégias para desenvolvimento da Gestão da 

Produção. Uma dessas estratégias é adaptar ideias de outras indústrias considerando 

as peculiaridades e avanços já alcançados na Construção, de acordo com Santos 

(1999). 

A adaptação de práticas e teorias de outros setores pode ser observada no 

desenvolvimento da filosofia lean construction. 

 

3.2 HISTÓRICO E DEFINIÇÃO 

 

A manufatura tem sido referência e fonte de melhorias para a construção durante 

décadas, como se observa nas ideias de industrialização da construção, como 

produção de elementos de concreto pré-moldados, segundo Koskela (1992). 

As ideias da nova filosofia de produção originadas no Japão passaram a ser 

divulgadas e estudadas internacionalmente nas décadas de 1980 e 1990, com a 

publicação de diversos livros sobre o assunto. A nova abordagem foi disseminada, 

então, para novos setores como produção customizada, serviços e administração. 

(Koskela, 1992) 

Com bases nas inovações introduzidas a gestão da produção na manufatura, Womack 

e Jones (2003) definem o termo lean production (produção enxuta, em tradução literal) 

como aquela em que se utilizam menores quantidades de materiais, tempo, esforço, 

investimento e espaço, mas ainda assim gera menos defeitos e produz em grande 

quantidade e variedade. 
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Princípios de produção desenvolvidos para a manufatura também se aplicam à 

Construção, segundo Tommelein et al. (1999). Lean production, afirma Tommelein 

(2015), busca fazer simultaneamente o que o cliente quer, no menor tempo e sem 

estoque, sendo uma filosofia que pode ser adaptada à construção. O autor 

complementa ao dizer que o pensamento lean ajuda a eliminar a complexidade 

inerente aos sistemas de maneira que se possa fazer mais coisas na indústria da 

Construção Civil utilizando sistemas simplificados.  

A adaptação do termo lean production para a Indústria da Construção Civil gerou o 

termo lean construction. Na Indústria da Construção Civil, conforme aponta Formoso 

(2000), o movimento de buscar entender as ideias do novo sistema de produção teve 

como marco a publicação do relatório técnico de Lauri Koskela, em 1992, denominado 

Application of the new production philosophy in the construction industry, que 

fundamentou a criação do International Group for Lean Construction (IGLC), que foca 

o desenvolvimento da Construção por meio da adaptação e aplicação dos conceitos 

lean. Howell (1999) afirma que lean construction assume que o Sistema Toyota de 

Produção é um padrão de excelência e alguns conceitos aplicados na indústria 

seriada podem ser adaptados para a Construção Civil.  

Para este trabalho, utiliza-se a seguinte definição: 

“(...) a lean construction é uma filosofia de produção para a 
construção civil, originária dos esforços desse grupo 
internacional de pesquisadores para aplicar os conceitos, 
princípios e práticas do novo paradigma de gestão da produção 
na construção civil. Esses conceitos, princípios e práticas foram 
inicialmente propostos por Koskela (1992), baseados na 
discussão do trabalho de diversos pesquisadores da área de 
gerenciamento da produção e construção civil.” (Bernardes, 
2015, p. 4) 
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3.3 PRINCÍPIOS  

 

Tendo como referência o Relatório Técnico de Lauri Koskela de 1992, são elencados 

e discutidos os 11 princípios propostos pelo autor que constituem a nova filosofia de 

produção. 

 

3.3.1 Redução de participação de atividades que não agregam valor 

 

Atividades que agregam valor são aquelas nas quais ocorre conversão de materiais 

ou informações dirigidas a atender a necessidade do cliente, enquanto as que não 

agregam valor, também chamadas de desperdício, apenas consomem tempo, 

recursos e espaços sem gerar valor tangível ao cliente (Koskela, 1992). 

Segundo esse princípio, os processos podem tornar-se mais eficientes, por meio da 

redução do número de atividades de produção e de melhorias aplicadas a cada uma 

das atividades executadas. Ressalta-se que há atividades que não são importantes 

ao cliente diretamente, mas são necessárias como treinamento da mão de obra e 

prevenção de acidentes (Formoso, 2000). 

Essas atividades resultam em grandes perdas na construção, como pode ser 

observado em Ramaswamy e Kalidindi (2009) que fizeram estudos de análise de valor 

agregado em 6 diferentes projetos de construção de edifícios na Índia. Observou-se 

que a mão de obra realizava atividades que não agregavam valor ao produto final 

durante 57% do tempo, em média. Os equipamentos por sua vez apresentavam 

desperdício a uma taxa de 61% do tempo total disponível.  

A experiência profissional do autor desta dissertação aponta que esse é um fator 

crítico para melhorias na construção civil, pois a produtividade nas obras é bastante 

comprometida por atividades que não geram valor como: espera pela conclusão da 

atividade anterior, falta de ferramentas adequadas na frente de serviço, estoques 

distantes do local de aplicação dos materiais gerando transportes elevados, espera 
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por conserto de equipamentos, tempo vago sem trabalho a executar e deslocamento 

de máquinas. 

 

3.3.2 Incremento de valor de saída através de análise sistemática dos 

requisitos do cliente 

 

O valor é gerado atendendo ao que o cliente deseja, não pela conversão de atividades, 

segundo Koskela (1992). O autor propõe a divisão dos clientes em internos, 

responsáveis pelas atividades de produção subsequentes, e externos, consumidores 

finais. O cliente define o que é valor e as empresas devem buscar satisfazer a 

necessidade dos seus consumidores, aumentando seus lucros através de melhorias 

nos seus processos, conforme Romero e Andery (2016). 

A oportunidade de desenvolver produtos customizados, a baixos custos e prazos é 

apontada por Tillmann e Formoso (2008) como uma vantagem competitiva que deve 

ser melhor explorada na indústria da construção brasileira.  

 

3.3.3 Redução da Variabilidade 

 

Os processos de produção são variáveis e há algumas razões para reduzir a 

variabilidade. Do ponto de vista do cliente, produtos uniformes são melhores e, do 

ponto de vista do produtor, a variabilidade gera mais atividades que não agregam valor 

ao produto final (Koskela, 1992). 

Ocorrem três tipos de variabilidades ao longo de um processo, segundo Formoso 

(2000): a existente em processos anteriores, a relacionada ao processo em si e a 

variabilidade na demanda.  
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Em processos combinados e complexos, os efeitos das variações acabam por ser 

aumentados e a incerteza em um sistema amplifica a importância das 

interdependências devido aos gargalos de produção, conforme Santos (1999). 

Ao descrever o Sistema Toyota de Produção, Ohno (1997) cita a importância de 

regular a variação ao longo da linha de produção ao dizer que “as montanhas devem 

ser baixas e os vales devem ser rasos” e que deve ser perseguida a flutuação zero na 

linha de produção. 

A importância de medir sistematicamente os problemas, interpretar rapidamente os 

dados e gerar soluções o quanto antes, com base em padronizações pré-

determinadas, é afirmada por Santos (1999). Ballard e Howell (1997) apontam que a 

certeza em um fluxo de trabalho é o que possibilita o aumento de produtividade, uma 

vez que não é possível planejar tarefas futuras se não se sabe com precisão quanto 

e como o trabalho será feito. 

O estudo de caso de Yu et al. (2007) comprova que a variabilidade é muito alta na 

construção, exemplificando com uma empresa que constrói edificações residenciais 

unifamiliares e pequenos prédios. No estudo a construção de 560 casas é analisada 

a partir da divisão em 18 etapas, como apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1 -  Durações das etapas de construção. Adaptado de Yun et al. (2007) 
 

Etapa 
Duração 

média  
(dias) 

Desvio 
Padrão 
(dias) 

Coeficiente de 
Variação 

Espaço Amostral 
(quantidade de casas 

analisadas) 

1 10,48 10,1 96% 541 

2 26,57 14,1 53% 510 

3 17,6 22,1 126% 453 

4 39,6 21,9 55% 341 

5 9,8 5,4 55% 394 

6 8 4,5 56% 304 

7 30 14,1 47% 309 

8 13 7,2 55% 297 

9 17 6,4 38% 277 

10 10 3,6 36% 254 

11 10 5,4 54% 224 

12 5 2,3 46% 208 

13 9 3,8 42% 210 

14 7 2,5 36% 195 

15 4,5 1,2 27% 154 

16 4,5 1,2 27% 154 

17 4,5 1,2 27% 154 

18 6 2 33% 154 

 

Observa-se no estudo que o coeficiente de variação chegou a 126%, indicando uma 

variabilidade bastante elevada na duração das atividades. Considerando que as 

atividades são sequenciais e que as maiores variações estão nas primeiras etapas, 

entende-se que o projeto como um todo estará sujeito a uma grande variabilidade. 

A grande variabilidade na construção é um problema que deve ser melhor trabalhado, 

uma vez que a imagem da Construção Civil está bastante atrelada a grandes atrasos 

e a custos maiores do que orçados inicialmente, especialmente no que se refere a 

obras de infraestrutura. Isso pôde ser observado na construção dos estádios da Copa 

do Mundo de 2014, nas obras Olimpíadas de 2016, no metrô de São Paulo, entre 

outros, que tiveram constante cobertura da imprensa brasileira à época de suas 

execuções. Diminuindo a variabilidade nos projetos seria possível ter previsões mais 

corretas de prazos e custos envolvidos, além de melhorar a qualidade dos produtos 
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entregues, conforme um padrão pré-estabelecido. O autor desta dissertação aponta 

para o problema da variabilidade até mesmo em atividades de curto prazo, pois 

observou, em diversas obras, que as programações semanais estabelecidas não 

eram cumpridas na maioria das vezes, assim como os custos orçados previamente à 

execução. 

 

3.3.4 Redução do tempo de ciclo 

 

Tempo de ciclo, em definição de LEI (2014), é o tempo necessário para a fabricação 

de uma parte ou de um processo completo, ou tempo que um operador precisa para 

passar por todas as etapas de trabalho antes de voltar a repeti-las. Segundo Formoso 

(2000) esse tempo corresponde ao somatório de todos os tempos envolvidos na 

produção como transporte, espera, processamento e inspeção. O raciocínio básico de 

melhoria é de compressão no tempo de ciclo por meio da eliminação de atividades 

que não agregam valor ao produto, como transportes e esperas, conforme Koskela 

(1992). 

O tempo de ciclo deve ser reduzido pela eliminação de atividades do fluxo de 

produção, produção em lotes menores e mudanças nas relações de precedência. 

Algumas vantagens da redução do tempo de ciclo: clientes recebem os produtos mais 

rapidamente; menor quantidade de produtos em processamento facilita o controle da 

produção; melhor avaliação das demandas futuras e sistema de produção menos 

suscetível a problemas ocasionados por flutuações de demanda (Formoso, 2000). 

O fluxo de atividades é fundamental para a redução do tempo de ciclo e isto é reflexo 

do empenho em planejamento e desenvolvimento de projetos para que se tenham, o 

quanto for possível, programações repetitivas e processos padronizados, de acordo 

com Santos (1999).  

A produção de lotes menores permite a flexibilidade e a redução de custos com 

armazenamento. Estoques grandes refletem problemas de gestão no processo 

produtivo, qualidade baixa, alto tempo de movimentação de materiais e poucos 

esforços para organização adequada do local de trabalho (Moreira, 2015). 
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O impacto da redução do tempo de ciclo é exemplificado na construção de uma 

edificação comercial de 200 mil m² na Índia, relatada em Vaidyanathan et al. (2016). 

Nesse projeto, foram adotados diversos conceitos do lean construction para 

atendimento dos marcos contratuais que, perante a produção que estava ocorrendo, 

já estavam comprometidos. O tempo de ciclo de produção de cada laje foi reduzido 

de 40 para 20 dias no projeto, satisfazendo a necessidade de 25 dias por laje. Os 

banheiros, por sua vez, tiveram seu tempo de ciclo reduzido em 50%. 

 

3.3.4.1 Produtividade 

 

Como observamos no artigo citado anteriormente, tempos de ciclo estão diretamente 

ligados à produtividade das equipes de campo. Tendo em vista a importância da 

construção quanto à participação no PIB brasileiro e o uso intensivo da mão de obra 

no setor, estudar a produtividade é necessário para as construtoras que desejam 

aumentar sua eficiência e competitividade no mercado, segundo Araújo (2008). 

Uma maneira de aferir a produtividade é pelo cálculo da Razão Unitária de Produção 

(RUP), conforme Souza (2000). O autor explica que o indicador é calculado pela razão 

entre entradas e saídas. Como entradas adotam-se as quantidades de homens-hora 

disponíveis para o trabalho. As saídas podem ser calculadas de diversas maneiras, 

mas o autor aponta a quantidade líquida produzida como melhor estimador de 

quantidade. Outra maneira, conforme descreve Carneiro (2010) seria indicar a 

produtividade que o trabalhador consegue imprimir quando está de fato trabalhando 

em uma atividade. O próprio autor aponta, porém, que essa metodologia contém 

falhas por não contabilizar horas de trabalho improdutivas, denominadas tempo 

perdido. 

Assim, esta dissertação adotará o conceito da Razão Unitária de Produção (RUP) 

para medição da produtividade, uma vez que este autor entende que em processos 

de fluxo é necessário contemplar todo o tempo em que os recursos estão disponíveis 

para uma análise mais precisa.  

 



37 

 

3.3.5 Simplificação pela diminuição na quantidade de passos e partes 

 

De maneira geral, processos complexos são menos confiáveis do que os simples e 

envolvem custos maiores. Portanto, sugere-se a simplificação pela redução no 

número de componentes de um produto e de etapas em um fluxo de informações ou 

produção, de forma a evitar tarefas adicionais de preparo e finalização em cada passo. 

Sistemas construtivos racionalizados, segundo Formoso (2000), são desenvolvidos 

tendo como base esse princípio e há meios de atingir melhorias como uso de pré-

fabricados, equipes generalistas capazes de desempenhar diversas atividades e 

organização do canteiro de obras. 

Tal princípio pode ser observado em Hermes (2015). O autor afirma que o uso de 

elementos pré-fabricados permite redução de custos e tempo e melhora a segurança 

das obras, citando, como exemplos, alguns elementos pré-fabricados utilizados em 

obras na Alemanha como escadas, elementos de fachada, paredes, banheiros e 

módulos de ar-condicionado central. 

Há vários exemplos de inovações tecnológicas que estão sendo utilizadas em obras 

que se refletem na simplificação da execução como: 

 Painéis portantes de concreto armado que fazem a função estrutural e de 

vedação; 

 Sistema steel frame: estrutura de aço leve e montada na obra que recebe 

revestimento de placas cimentícias, dry-wall e madeira OSB; 

  Instalações hidráulicas com PEX; 

 Pisos elevados; 

 Fachadas ventiladas; 

 Contrapiso autonivelante. 

É importante notar que a simplificação não necessariamente passa pela adoção de 

alguma tecnologia inovadora. Em alguns casos consegue-se isso pela eliminação de 

alguma etapa desnecessária ou difícil de ser executada em obra. Um exemplo comum 

é a compra de aço cortado e dobrado em algumas obras, suprimindo a necessidade 

de existir uma central de corte e dobra com armadores qualificados destinados 
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exclusivamente a tal atividade. A fábrica que corta e dobra consegue produzir com 

mais eficiência e o custo final torna-se vantajoso aos compradores. 

 

3.3.6 Aumentar flexibilidade na produção 

 

O nivelamento da produção e a diversificação estão interligados e é fundamental que 

a produção seja versátil, ainda que não exista harmonia entre os diferentes processos 

inicialmente, afirma Ohno (1997). As indústrias podem ser capazes de conseguir essa 

flexibilidade sem comprometer a eficiência, segundo Formoso (2000). Bernardes 

(2015) cita a importância de coletar dados de cliente quanto às expectativas de projeto 

para permitir o planejamento de mudanças e, assim, garantir flexibilidade. O autor 

ainda indica a relevância de equipes polivalentes para garantir a minimização dos 

problemas das incertezas existentes. 

O estudo de caso de uma empresa de construção de casas em Schramm e Tillmann 

(2009) aponta que a empresa passou a atender melhor as expectativas dos clientes 

ao permitir que algumas das adaptações do projeto fossem realizadas durante e após 

a construção e que alguns processos construtivos foram iniciados apenas após a 

venda para permitir que os clientes determinassem suas exigências. 

 

3.3.6.1 Versatilidade das equipes de campo 

 

Um outro aspecto a ser considerado quanto à flexibilidade da produção é a formação 

de equipes versáteis, que possam realizar diversos tipos de tarefas. Ohno (1997) 

aponta que operadores e máquinas que realizam apenas uma tarefa demandam 

grande quantidade de alocação de recursos e que isso tem alto potencial de gerar 

superprodução, tornando a produção em massa a única solução para redução dos 

custos de fabricação. O autor aponta que a Toyota não tinha demanda de mercado 

para produzir em grande quantidade e buscou-se otimizar a mão de obra disponível 
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de modo que cada funcionário operasse três ou quatro máquinas diferentes. Ele 

complementa afirmando que, apesar de não ter ocorrido aumento de trabalho ou de 

horas trabalhadas, os operários tiveram uma certa resistência inicial, mas o sistema 

de operação multiprocessos era fundamental para tornar a empresa mais competitiva. 

Chiavenato (2014) aponta que o trabalho está se tornando uma tarefa conjunta, 

coordenada e solidária em que a especialização de cada pessoa perde importância e 

as unidades de produção são responsáveis por planejamento controle e qualidade. 

É importante citar que essa alteração na organização de trabalho encontra alguns 

problemas na legislação trabalhista brasileira vigente. O desvio de função não possui 

uma lei específica, porém a jurisprudência constitui uma base para o assunto. 

Conforme disponível em Ponto RH (2016), o trabalhador possui direito a somente 

trabalhar nas tarefas para as quais foi contratado, com atribuições definidas pelos 

sindicatos das categorias e tem direito à remuneração extra devido às atividades 

realizadas quando em desvio de função, gerando um custo adicional às contratantes. 

Assim, a multifuncionalidade deve ser bem fundamentada sempre que adotada, para 

evitar problemas legais. 

 

3.3.7 Melhoria na transparência 

 

O processo produtivo deve ser transparente pois erros acontecem com frequência no 

canteiro de obras. Os processos, segundo Koskela (1992), devem ser facilmente 

observáveis dentro da estrutura organizacional, por meios físicos, indicadores e 

disponibilização das informações nos locais de trabalho para que os erros fiquem 

evidentes e seja possível tratá-los.  

A disseminação de informações de produção e produtividade gera ganhos 

econômicos e permite que ganhos administrativos e tecnológicos sejam perpetuados, 

de acordo com Heineck et al. (2002). Alguns exemplos de aplicação do conceito de 

transparência foram levantados em construções brasileiras e foram apresentados em 

Tezel et al. (2010) como: 
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 Utilização de sinais visuais para reconhecimento rápido do processo: painel de 

controle iluminado indicando quais áreas já foram executadas e cartazes que 

indicam qual tipo de concreto deve ser aplicado na área em que se encontram; 

 Tornar o processo observável para clientes e funcionários pela utilização de 

grades de separação ao invés de muros; 

 Uso de placas de sinalização ao redor do canteiro de obras; 

 Afixar gráficos nas paredes indicando áreas executadas, produtividades das 

equipes e avaliação de fornecedores, tornando-os visíveis para todos os 

funcionários. 

O modelo apresentado no trabalho pode ser entendido como um sistema de gestão 

visual1, em que todos os funcionários da obra são capazes de observar quais 

atividades estão sendo conduzidas, as atividades programadas e alguns dos 

indicadores gerenciais. 

 

3.3.8 Foco no controle em todo o processo 

 

Há risco de gerar desperdícios quando o controle do fluxo de produção é segmentado 

devido a problemas com interações entre diferentes áreas, segundo Koskela (1992). 

O autor sugere, como solução, medir as etapas dos processos produtivos e criar uma 

autoridade centralizadora capaz de enxergar todo o processo e tomar decisões. 

Bernardes (2015) aponta para a necessidade de integrar diferentes níveis de 

planejamento e analisar a repercussão de eventos de curto prazo em questões de 

longo prazo. 

Uma análise da sequência produtiva e interdependências estudada de maneira global 

é apresentada em Filho et al. (2004) em que se sugere que não conformidades que 

                                            
1 O Lean Enterprise Institute (LEI, 2014) define gestão visual como a implantação de quadros que 
permitam a visualização fácil de todas as ferramentas, partes, atividades produtivas e indicadores de 
desempenho do sistema produtivo, de forma a permitir que todos os envolvidos no projeto sejam 
capazes de entender a sua situação real. Uma outra expressão utilizada com o mesmo sentido é gestão 
à vista. 
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ocorrem em alguma etapa geram aumento de não conformidades nas etapas 

seguintes da sequência produtiva. Tendo a visão de todo o processo, é possível atacar 

um problema específico analisando as atividades anteriores e posteriores. 

 

3.3.9 Desenvolver melhoria contínua no processo 

 

De maneira contínua, trabalhos para agregar valor e reduzir desperdícios devem ser 

realizados, segundo Koskela (1992). O autor sugere algumas formas de 

institucionalizar os progressos como: controlar as melhorias, dar responsabilidade a 

todos os funcionários, estabelecer padrões de excelência a serem desafiados e foco 

na resolução de problemas e não na mitigação de seus efeitos. Ohno (1997) afirma 

que o aperfeiçoamento do trabalho, com estabelecimentos de padrões e redistribuição 

das atividades, deve ser feito em primeiro lugar, permitindo que a maior parte das 

áreas possa ser aprimorada no processo produtivo. 

Os benefícios de adotar-se a melhoria contínua nos projetos podem ser verificados 

em Zanotti et al. (2017), em que uma série de pequenas melhorias (denominadas 

kaizen) foi implantada e atestou-se que o aumento em kaizen correspondeu ao 

aumento da produtividade da mão de obra na construção de um sistema de adução 

de água, com uma redução no uso de horas por metro realizado da ordem de 75% ao 

longo de seis meses, conforme pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3 -  Número de kaizen (melhorias) acumulados (curva azul) x produtividade 
da mão de obra com o passar do tempo (curva vermelha) 

 

 
Fonte: Extraído de Zanotti (2017) 
 

 

3.3.10 Melhoria em balanceamento de fluxo com evolução das conversões 

 

Estabelecem-se objetivos e oportunidades e buscam-se os mesmos por constatações, 

auditorias, análise de dados e análises críticas que geram ações conduzidas pela 

administração no sentido de corrigir os problemas existentes ou preveni-los (Oliveira, 

2008). 

Há necessidade de se adequar fluxos e conversões dos processos produtivos, que 

estão interconectados, uma vez que se exige menos dos processos de conversão 

quando os fluxos são melhores e as inovações tornam-se mais fáceis, segundo 

Koskela (1992). Melhorias em conversões, por sua vez, podem reduzir a variabilidade 

e, assim, beneficiar os fluxos. Bernardes (2015) sugere atentar-se para esse princípio 

quando do projeto do empreendimento e da estruturação do plano de ataque da obra 

para permitir sua implantação de maneira mais adequada. 
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3.3.11 Benchmarking 

 

Benchmarking, conforme Chiavenato (2014), é o processo de estudo e comparação 

de operação e organização incorporadas em outras empresas, que normalmente são 

líderes de mercado e concorrentes diretos ou indiretos. O autor afirma, ainda, que não 

basta copiar aquilo que se enxerga como excelência em um primeiro momento, sendo 

necessários aprendizado e superação. 

Devem ser encontrados os melhores processos mundiais que são realizados, 

realizando grandes alterações nas práticas internas quando se observa que os 

concorrentes estão mais desenvolvidos (Koskela, 1992). 

O uso de técnicas de benchmarking é difundido nas empresas bem-sucedidas 

internacionalmente, segundo Marosszeky e Karim (1997). Os autores apontam que 

utilizar ferramentas de comparação com o mercado é fundamental para o 

desenvolvimento dos processos construtivos. 

Na construção civil essa prática não é muito difundida, especialmente em obras de 

infraestrutura. Os principais fatores são o caráter único do projeto que torna difíceis 

as comparações entre diferentes obras e a pulverização das obras em diferentes 

localidades. 

 

3.4 PRODUÇÃO RITMADA 

 

Muitos dos princípios listados acima estão diretamente ligados ao conceito do fluxo 

contínuo como redução da variabilidade, redução do tempo de ciclo de produção e 

melhoria em balanceamento, de forma que tal conceito é muito importante na filosofia 

lean construction. 

As variações de fluxo de produção em uma linha aumentam desperdícios, pois mão 

de obra, equipamentos e materiais necessitam estar dimensionados para as situações 

de pico e, caso um processo posterior, variar em quantidade de retirada de materiais, 
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quanto à quantidade e tempo, as variações serão ainda maiores na linha de produção. 

Deve ser buscada a flutuação zero na linha de montagem, nivelando a produção 

(Ohno, 1997). 

As tarefas são cumpridas de maneira mais eficiente quando se pensa na produção de 

maneira contínua, não segmentada, ainda que isso seja contra intuitivo para as 

pessoas na resolução de problemas, segundo Womack e Jones (2003).  

A nova filosofia de produção combate a instabilidade na demanda através do 

nivelamento da programação de produção, no qual a fabricação é empurrada e cada 

posto de trabalho retira do imediatamente anterior a quantidade exata que necessita, 

conforme Moreira (2014). Segundo LEI (2014), produção empurrada é um dos 

principais componentes de um sistema de produção just-in-time e tem foco em 

eliminar a superprodução, que por sua vez é produzir em maior quantidade, mais cedo 

ou mais rápido do que é exigido pelo processo seguinte. Ohno (2007) aponta para a 

superprodução como a principal fonte de geração de desperdícios. 

A construção deve ser vista como um fluxo com dois processos principais: 

desenvolvimento de projeto e construção, de maneira a atender diversos dos 

princípios listados na nova filosofia de produção, conforme Koskela (1992). O mesmo 

autor, em relatos mais recentes, passa a apresentar trabalhos em que divide a nova 

filosofia em três aspectos principais: fluxo, valor e transformação. Verifica-se nos 

mesmos que a base conceitual é mantida. Koskela (2000) reforça essa afirmação ao 

dizer que a redução dos desperdícios em processos do fluxo de produção atende a 

diversos princípios, como redução da variabilidade e do tempo necessário para a 

produção de uma única unidade. 

Gerentes de projetos bem-sucedidos se esforçam em garantir fluxo confiável nas 

etapas de produção que se sucedem em uma obra, de acordo Tommelein et al. (1999). 

O autor, ainda, cita técnicas para garantir o fluxo contínuo como estabelecer ritmos a 

serem atendidos e exigir que os empreiteiros dimensionem suas equipes para atender 

a essas cadências. Romero e Andery (2016) apontam que o efeito da criação de fluxos 

contínuos reflete-se na redução dos tempos de processamento e na diminuição dos 

estoques. 
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A abordagem de fluxo contínuo é útil para a construção, mas requer algumas 

adaptações e abstrações com ferramentas que demonstram ter valor para 

identificação de riscos e melhoria do processo produtivo, segundo Bulhões et al. 

(2005).  

O conceito de fluxo é bastante abrangente e pode ser usado para qualquer processo 

produtivo, conforme Rother e Harris (2001). Os autores buscam, em seu trabalho, criar 

fluxo contínuo em processos ritmados, uma vez que, na visão dos mesmos, trata-se 

do segmento mais importante da análise de valor agregado por afetar o quão bem o 

consumidor final é atendido e por possibilitar o desenvolvimento de uma melhor 

posição para implantação de outros conceitos lean. Os autores afirmam, ainda, que 

uma produção ritmada com fluxo contínuo de materiais permite que se atenda a 

demanda de forma regular e consistente, além de ser possível implantá-la de forma 

simples, flexível, confiável e com baixos investimentos.  

Uma maneira de se implantar o conceito de fluxo é inserir o conceito de tempo takt2 

na produção, conforme Womack e Jones (2003), que afirmam que o ritmo de 

execução deve ser definido de maneira que a taxa de produção esteja sincronizada 

com a taxa demandada pelos clientes. O takt portanto é o tempo necessário para a 

produção de uma unidade de um produto de forma que a produção total ao longo de 

um período seja equivalente ao desejo de compra dos clientes no mesmo intervalo. O 

sistema de produção que atende a esse tempo takt é o sistema de produção ritmada. 

Esta dissertação também terá como foco um sistema de produção ritmada, uma vez 

que a aplicação dos conceitos de fluxo é muito abrangente e entende-se, assim como 

Frandson (2013), que projetar um sistema ritmado ajuda a criar um sistema de fluxo 

constante e que, conforme apontam Liker e Meier (2006), os problemas de produção 

ficarão mais evidentes quando esse fluxo existir. 

                                            
2 Segundo o Lean Enterprise Institute (LEI, 2014) o termo takt foi introduzido na indústria alemã nos 
anos 1930. Takt é um termo alemão para um intervalo preciso de tempo como em uma métrica musical, 
usado para representar intervalos de tempo constantes necessários para mover fuselagens de aviões 
para o posto de trabalho seguinte. Esse termo passou a ser usado pela Mitsubishi e depois foi utilizado 
na Toyota, sendo posteriormente propagado mundialmente com a evolução dos estudos de lean 
production. Pode ser calculado, segundo LEI (2014), dividindo o tempo de produção disponível e a 
demanda dos consumidores. 
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As seguintes vantagens do planejamento com base em produção ritmada quando 

comparado ao modelo de programação tradicional são listadas por Frandson (2013):  

 Oportunidade de as diferentes equipes envolvidas na construção estudarem, 

entre si, alternativas para produzir de maneira mais eficiente, levando em 

consideração os gargalos existentes; 

 Equipes podem contar com a previsibilidade de suas atividades, sendo capazes 

de planejar seus serviços e administrar os riscos de maneira mais eficaz; 

 Obtenção de feedback imediato, uma vez que as unidades de controle tendem 

a ser menores (diárias normalmente); 

 Produtividade pode ser maior. 

Rother e Harris (2001) propõem em seu livro as seguintes etapas a serem seguidas 

para implantar um fluxo contínuo de produção: 

 Definir o ritmo takt necessário de produção, através da divisão do tempo de 

trabalho disponível em cada turno pela demanda dos consumidores por turno, 

para que produção e consumo sejam equivalentes; 

 Levantar todas as atividades necessárias para a produção de uma unidade, 

dividindo as atividades no maior número de elementos possível de modo que 

seja possível identificar onde há desperdícios no processo; 

 Determinar qual é o tempo real necessário para executar cada atividade do 

processo produtivo e o potencial de melhorias através da redução de 

desperdícios; 

 Definir as quantidades de máquinas e recursos humanos de forma a otimizar 

ambos os recursos e atender ao ritmo de produção definido previamente; 

 Otimizar a distribuição física do trabalho, eliminando tempos de espera e 

transporte e evitando estoques de produtos em processamento. 

Ressalta-se que Rother e Harris (2001) têm como base um caso da indústria de 

manufatura. Na visão do autor, há a possibilidade de adotar esse roteiro na construção 

civil para a implantação de um sistema de produção ritmada, uma vez que os mesmos 

conceitos relativos a fluxo, ritmo e otimização da utilização de recursos estão 

presentes, bastando apenas adaptar as ferramentas e conceitos relacionados à 
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construção civil. O estudo de caso deste trabalho apresenta um roteiro adaptado à 

construção. 
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4 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO RITMADA EM 

ESTAÇÃO DE METRÔ EM SÃO PAULO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo de caso da implantação do sistema de 

produção ritmada em obra de infraestrutura. Foi estudada a construção de uma 

estação da Linha 5 do Metrô de São Paulo. As estações em construção à época do 

estudo são demonstradas na figura 4. 

Figura 4 -  Esquema da Linha 5 com as estações existentes antes de 2011 e 
aquelas em construção.  

 

 
Fonte: G1/ Globo  
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A obra estudada estava localizada em região com alto adensamento de edificações 

comerciais e residenciais, além de estar cercada por importantes ruas e avenidas. 

Assim, a área disponível para execução da obra era reduzida, havendo pouco espaço 

para estoques e equipamentos. Além disso, havia a dificuldade logística com a 

restrição de acesso de alguns tipos de caminhões das 21hs às 05hs de segunda a 

sexta-feira. O pouco espaço de canteiro pode ser observado na figura 5. 

Figura 5 –  Vista aérea do canteiro da obra estudada 
 

 

 

O projeto da estação, cujo desenho esquemático pode ser observado na figura 6, 

contemplava as seguintes etapas principais: demolições e limpeza de terreno, 

execução de paredes diafragmas de até 1,3 metros de espessura, escavação de vala 

a céu aberto, execução de tirantes protendidos, revestimento secundário de paredes 

diafragma, estruturas internas de concreto, cobertura, paisagismo e acabamento. Este 

estudo de caso contemplará apenas as etapas de estrutura da obra, compreendendo 
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revestimento secundário de paredes diafragma e estruturas internas. O estudo 

contemplou o período de novembro de 2014 a outubro de 2015. 

Figura 6 -  Concepção 3D da estação 
 

 

 

A estação em questão foi construída pelo método de vala a céu aberto (VCA), por 

meio de execução de parede diafragma, rebaixamento de lençol freático, escavação, 

atirantamento e execução de laje de fundo. A vala tinha dimensões de 136 m de 

comprimento, 23 m de largura e 27 m de profundidade. Após a execução da laje de 

fundo, foi iniciada a fase de estrutura interna de concreto armado dividida em paredes 

e pilares de revestimento secundário da parede diafragma e estruturas internas, 

divididas em vigas, pilares e lajes. A tabela 2 apresenta alguns dos dados mais 

relevantes da obra.  
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Tabela 2 -  Dados gerais da obra estudada 
 

Descrição Quantidade Unidade 

Concreto para parede diafragma 14.000 m³ 

Concreto para revestimento secundário e estruturas internas 23.000 m³ 

Aço 5.500 t 

Forma 25.000 m² 

Impermeabilização 21.000 m² 

Tirantes 1.050 unidades 

 

Após a conclusão da execução da parede diafragma e escavação da vala a céu 

aberto, observou-se grande dificuldade da equipe de obra de estabelecer uma 

produção constante. Tal dificuldade estava sendo ocasionada pela variedade dos 

elementos estruturais da estação e pela grande quantidade de interferências 

detectadas na execução das estruturas de concreto internas e de revestimento 

secundário. Como exemplo, para executar as vigas transversais da estação era 

necessário desprotender os tirantes acima das mesmas, porém tais tirantes só 

poderiam ser desprotendidos caso o revestimento secundário da parede diafragma 

estivesse concretado a no máximo 1,5 m abaixo do tirante a ser desativado. Outro 

exemplo, em uma porção da estação havia estroncas metálicas que alteravam a 

programação de todo o revestimento secundário na região das mesmas, de maneira 

que só poderiam ser retiradas se todo um trecho abaixo delas estivesse concretado. 

As vigas longitudinais eram ainda mais impactadas, pois dependiam da liberação de 

vigas transversais, execução de revestimento secundário nas paredes frontais da 

estação, desativação dos tirantes e da não obstrução da laje de fundo para que 

pudessem ser escoradas, armadas e concretadas.  

O setor de Produção tinha dificuldade de equilibrar recursos materiais para diminuir 

estoques, considerando as pequenas áreas disponíveis no canteiro, e identificava que 

a mão de obra ora estava superdimensionada por falta de frentes de serviço, ora era 

insuficiente para atender tudo o que era preciso. O setor de Planejamento, por sua 

vez, passou a ter dificuldade de criar as programações mensais quando se iniciou a 

execução das estruturas de concreto, pois a programação tornava-se obsoleta em 

poucos dias e não havia um mecanismo para controle do que era produzido 

diariamente com foco em detectar os problemas e possibilitar a revisão imediata da 
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programação, uma vez que a obra executava suas atividades em qualquer local onde 

era possível, sem coordenação eficaz. A complexidade da obra pode ser verificada na 

figura 7, onde se observam diversos tipos de estruturas, com diferentes níveis de 

avanço. 

Figura 7 -  Vista interna da estação 
 

 

 

A decisão de se implantar um planejamento de produção ritmada partiu da 

necessidade da diretoria do empreendimento em possuir dados mais confiáveis a 

respeito de receitas e despesas esperadas mensalmente, reduzindo as variações e 

facilitando a gestão financeira da obra. A decisão tomada foi, então, refletida para 

todos os níveis hierárquicos da empresa que participaram do processo de implantação 

do sistema. Para a execução do referido sistema foi contratada uma empresa de 

consultoria de gestão de processos com experiência anterior no setor da Construção 

Civil. Tal empresa adotou um modelo único para o projeto, ainda que a base do 

modelo seja semelhante ao que foi apresentado na revisão bibliográfica, no artigo de 
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Rother e Harris (2001). As mudanças consistiram basicamente na adequação para 

projetos de infraestrutura, com destaque para determinação dos elementos 

repetitivos, e na complementação com adoção de atividades de acompanhamento e 

controle da produção.  

 

4.2 ESTRUTURAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

RITMADA 

 

Com base nas experiências anteriores em gestão, a consultoria resolveu dividir o seu 

tempo de atuação na obra em quatro etapas e definiu a necessidade de criar uma 

nova função dentro da estrutura organizacional da empresa. 

 

4.2.1 Capacitação Interna 

 

Nessa etapa, uma série de treinamentos corporativos foram ministrados de forma a 

ensinar os princípios básicos da filosofia lean, como fluxo, redução de defeitos e ritmo. 

Os treinamentos incluíram diretores, gerentes, coordenadores, mestre de obras, 

encarregados, responsáveis pela fiscalização e clientes. O objetivo era que houvesse 

nivelamento de conhecimento de todas as partes para que a aplicação fosse facilitada.  

 

4.2.2 Workshop 1  

 

O Workshop 1 teve como objetivo levantar todas as atividades que ocorriam na obra 

em nível detalhado, com entendimento das predecessoras e sucessoras, assim como 

todos os processos envolvidos. Assim, seria feito um diagnóstico do projeto para 

entender os possíveis ganhos futuros e em seguida iniciar a otimização do processo 

de produção. 

O workshop foi composto por diversos integrantes da obra, conforme tabela 3. 
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Tabela 3 -  Equipe do Workshop 1 
 

Cargo/ Função Quantidade Permanência 

Engenheiro de Produção 2 Parcial 

Engenheira de Qualidade 1 Integral 

Mestre de Obras 2 Parcial 

Encarregado de Armação 1 Integral 

Encarregado de Forma 2 Integral 

Encarregado de Concreto 1 Integral 

Encarregado de Içamento 1 Parcial 

Armador 2 Integral 

Carpinteiro 2 Integral 

Engenheira de Excelência Operacional 1 Integral 

Consultor 3 Integral 

 

Os trabalhos tiveram duração de 2 semanas e aconteceram em uma sala de reunião 

do canteiro de obras e em campo. 

 

4.2.3 Workshop 2  

 

O segundo workshop teve como objetivo planejamento e programação da obra de 

acordo com o conceito de produção ritmada. Neste trabalho foram definidos os 

elementos repetitivos, identificadas as seções de trabalho, determinada a sequência 

de execução, definido o ritmo de trabalho para as diferentes frentes e preparada a 

programação de execução, incluindo a etapa de balanceamento dos recursos. 

A formação da equipe está descrita na tabela 4 e a duração foi de 3 semanas. 
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Tabela 4 – Equipe do workshop 2 
 

Cargo/ Função Quantidade Permanência 

Engenheiro de Produção 2 Integral 

Engenheiro de Produção 2 Parcial 

Engenheira de Planejamento 1 Integral 

Engenheira de Qualidade 1 Integral 

Mestre de Obras 1 Integral 

Engenheira de Excelência Operacional 1 Integral 

Consultor 2 Integral 

 

 

4.2.4 Workshop 3 

 

O terceiro workshop teve como objetivo a criação de indicadores de desempenho, 

elaboração de quadros de gestão visual e monitoramento de processos e resultados.  

Esse workshop complementa o trabalho realizado nos anteriores com a criação de 

ferramentas para gerenciar os processos estabelecidos anteriormente. Além disso, o 

conhecimento acumulado em etapas anteriores foi disseminado por meio de 

treinamentos aos colaboradores da obra, sendo a equipe composta como 

demonstrado na tabela 5. As atividades durarão 2 semanas. 

Tabela 5 -  Equipe do workshop 3 
 

Cargo/ Função Quantidade Permanência 

Gerente de Produção 1 Parcial 

Engenheiro de Produção 1 Parcial 

Engenheiro de Produção 2 Integral 

Engenheira de Qualidade 1 Integral 

Engenheira de Segurança do Trabalho 1 Integral 

Responsável por contratos 1 Parcial 

Engenheira de Excelência Operacional 1 Integral 

Consultor 2 Integral 
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4.2.5 Responsável por excelência operacional 

 

Foi planejado o deslocamento de um profissional para participar de todos os 

treinamentos e workshops realizados pela consultoria contratada, assim como pela 

manutenção do projeto de excelência operacional após o término do contrato com a 

consultoria. 

Tal profissional deveria ter boa formação acadêmica e ter dedicação integral e 

exclusiva para acompanhamento e controle das atividades envolvidas com o projeto 

em questão, assim como ter capacidade para planejar as atividades da obra 

futuramente, seguindo as mesmas diretrizes.  

Para isso foi deslocada uma profissional da equipe de Projetos com experiência em 

Planejamento. 

De forma a ter respaldo dentro da estrutura corporativa, tal profissional respondia 

diretamente ao Diretor de Contrato, conforme estrutura demonstrada na figura 8. 
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Figura 8 -  Organograma da obra estudada até o nível de coordenação 
 

 

 

4.3 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

De acordo com a estruturação do projeto, a primeira etapa para adoção de sistema 

de produção ritmada é o levantamento completo das atividades em campo, dos 

tempos e transportes necessários à execução (tempos e movimentos), das 

informações contratuais da obra e dos recursos disponíveis. Tal levantamento foi 

realizado durante o workshop 1. 
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4.3.1 Recursos humanos e materiais 

 

O departamento de recursos humanos forneceu os dados a respeito das equipes de 

campo: quantidade de funcionários, função de cada trabalhador, horas extras 

executadas por mês, custo de cada operário e absenteísmo. 

O setor de contratos fez um levantamento de todos os equipamentos da obra com 

informações de custos e tipos de contratação dos mesmos.  

 

4.3.2 Lista de atividades 

 

A obra estudada tinha como principais atividades o revestimento secundário da vala 

a céu aberto, dividido em pilares e paredes, e estruturas internas, divididas em vigas, 

lajes e pilares. As figuras 9 a 12 representam tais estruturas. 

As atividades para execução de cada uma dessas estruturas foram levantadas. O foco 

do estudo foi, porém, as paredes e pilares de revestimento secundário, pois 

representavam o maior volume de concreto a ser executado e eram parte do caminho 

crítico da obra. O secundário corresponde a uma estrutura de concreto que reveste 

internamente as paredes diafragma anteriormente executadas, com uma espessura 

de até 1,30 m. Tal dimensão denota que todas as etapas executadas tinham 

quantidades significativas. Uma etapa padrão de concretagem de pilar de 2,34 m de 

altura representava 19 m³ de concreto, 17 m² de forma e 3 toneladas de aço. 
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Figura 9 -  Seção longitudinal da estação demonstrando o revestimento secundário 
dividido em pilares (cinza escuro) e paredes (cinza claro) 

 

 

 
Figura 10 -  Planta demonstrando a parede diafragma (fundo branco) e o 

revestimento secundário à frente dela, dividido em pilares (cinza escuro) 
e paredes (cinza claro) 
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Figura 11 -  Divisão entre pilares, localizados nos eixos da estação e com seções 
poligonais, e paredes, localizadas entre pilares e com seção retangular, 
do revestimento secundário da parede diafragma da estação 
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Figura 12 -  Estruturas internas da estação  
 

 

 

Para execução das estruturas em questão as etapas identificadas foram: montagem 

do acesso (andaimes para acesso a estrutura a ser executada), subida das 

plataformas da forma trepante, instalação de linha de vida, desprotensão de tirantes 

da parede diafragma a ser revestida, regularização da parede, recomposição da 

manta de impermeabilização em trechos de tirantes, tratamento de juntas de concreto, 

posicionamento do gabarito para armação, transporte e aplicação de barras verticais, 

horizontais e estribos, liberações da topografia e da qualidade para armação, 

aplicação de desmoldante nos painéis de forma, alinhamento e fixação dos painéis, 

instalação dos cones de travamento da forma trepante, montagem de assoalho para 

concretagem, instalação de telas de fechamento lateral, liberações da topografia e da 

qualidade para formas, liberação de concreto na usina, posicionamento da bomba de 

concreto, recepção das betoneiras, dosagem de aditivos plastificantes, lançamento do 
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concreto, instalação de mangueiras de cura, cura e desforma. As principais etapas 

estão demonstradas nas figuras 13 a 16. 

Figura 13 -  Acesso montado. Parede sendo regularizada para que possa receber a 
manta de impermeabilização 

 

 

 

Figura 14 -  Manta de impermeabilização, amarela, instalada 
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Figura 15 -  Armação de trecho de revestimento secundário 
 

 

 

Figura 16 -  Forma trepante instalada para execução de uma etapa de um pilar do 
revestimento secundário 

 

 

 

 

 



64 

 

4.3.3 Movimentação e tempos envolvidos 

 

Nessa etapa foram relacionados os tempos gastos em cada atividade listada 

anteriormente e descreveu-se detalhadamente o que era feito em campo. No 

momento deste estudo, o levantamento executado foi das atividades prévias a 

implantação da produção ritmada, de forma que a sequência ideal de produção seria 

definida posteriormente. 

Os tempos e a movimentação dos recursos nas atividades foram sondados 

diretamente em campo pela equipe responsável pelo workshop 1. Tal equipe contava 

com croquis do canteiro de obra e cronômetros. Todas as atividades executadas pelos 

operários em campo eram anotadas, incluindo duração, deslocamentos envolvidos e 

materiais utilizados. Posteriormente, as atividades eram separadas em três 

categorias: agrega valor ao produto final, não agrega valor mas é necessária e 

desperdício.  

Apesar de essa etapa fazer parte do levantamento para embasar estudos futuros, foi 

possível gerenciar, já nessa fase, alguns dos processos de forma a diminuir o tempo 

de entrega das atividades, eliminando alguns desperdícios latentes assim que 

detectados. Por exemplo: foi avaliado o tempo necessário para fazer a manutenção 

de um painel de forma, limpando-o e aplicando desmoldante para a execução da 

próxima etapa. O funcionário que realizou a atividade demorou cerca de 30 minutos 

para concluir o serviço. Durante 8 minutos ele trocou parafusos que estavam 

danificados e durante 3 minutos o desmoldante foi aplicado. Constatou-se que foram 

desperdiçados 19 minutos com deslocamentos até o almoxarifado da obra, sendo um 

para solicitar um martelo e outro para pegar o desmoldante. O funcionário acabou por 

deslocar-se 1450 metros durante o período analisado. Nesse caso, estabeleceu-se 

que o funcionário faria uma relação de materiais necessários e os solicitaria no 

almoxarifado em único momento prévio a execução da tarefa. 

Na armação, esse mesmo processo evidenciou alguns problemas como: dificuldade 

de manuseio das barras de aço, tempo de espera na frente de serviço aguardando 

descida do material com guindaste, falta de paralelismo nas frentes e ausência de 

todas as ferramentas necessárias para execução na frente de trabalho. Com todos os 
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tempos medidos, verificou-se a possibilidade de eliminar alguns desperdícios para tal 

atividade. 

 

4.3.4 Definição da sequência de atividades e durações 

 

Nessa fase as atividades listadas anteriormente foram estudadas quanto a sua 

interdependência, ou seja, a ordem em que são executadas, as predecessoras e 

sucessoras e o tipo de vínculo temporal existente entre elas.  

Dentro dessa atividade foi feita uma relação dos marcos contratuais da obra e prazos 

previstos para entrega. Esses marcos serviram de base para o planejamento macro 

das atividades, sendo os principais: 

 Entrega da laje de fundo; 

 Finalização das estruturas do nível intermediário; 

 Finalização da laje de cobertura; 

 Entrega das lajes de plataforma para instalação de sistemas eletromecânicos 

da estação. 

Foram, ainda, trabalhados os dados a respeito da mão de obra existente para 

produção: número de oficiais, quantidade de horas disponíveis por mês, absenteísmo 

e custos envolvidos. Além disso, foram levantados os recursos materiais disponíveis, 

incluindo equipamentos como máquinas de corte e dobra de aço, máquinas de solda, 

caminhões munck e guindastes.  

Com base nas informações adquiridas, a equipe do projeto fez uma relação de todas 

as interdependências da obra, de maneira que as relações de término e início para 

cada serviço foram determinadas e as frentes que poderiam ser atacadas de maneira 

simultânea na obra, ou paralelismos possíveis, fossem identificadas. 

Cabe ressaltar que o setor de Planejamento já trabalhava com algumas dessas 

relações para elaboração dos cronogramas de acompanhamento da obra, porém as 
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informações eram tratadas em nível macro pois as atividades não eram separadas de 

acordo com todas as etapas que aconteciam em campo. Por exemplo: uma estrutura 

de concreto era dividida apenas em armação, forma e concreto, enquanto etapas 

como montagem de acessos, gabarito para armação, transporte de barras verticais, 

aplicação de estribos e liberações da fiscalização não eram consideradas. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS REPETITIVOS E DEFINIÇÃO DAS 

SEÇÕES DE CONSTRUÇÃO 

 

Essa etapa foi realizada após todos os levantamentos, sendo parte do workshop 2. 

A obra é dividida em elementos não repetitivos e elementos repetitivos. Um elemento 

repetitivo é aquele executado diversas vezes de mesma maneira em algum projeto e 

apresenta quantitativos iguais em sua fabricação. 

Após a identificação do que é repetitivo, busca-se criar seções de trabalho 

incorporando diversos elementos e estabelecer um tempo de produção para toda a 

seção. 

Em obras de infraestrutura, há dificuldade de estabelecer quais são os elementos 

repetitivos, pois, normalmente, ocorre grande variação nos quantitativos relacionados 

a cada estrutura. 

Para a obra estudada, a partir da análise dos projetos executivos e observação em 

campo, estabeleceram-se os seguintes elementos repetitivos: pilares do revestimento 

secundário, paredes do revestimento secundário, pilares da estrutura interna, vigas 

estroncas e vigas longitudinais.  

Inicialmente, buscou-se criar uma seção de trabalho de acordo com a elevação 

topográfica da estação, de forma que depois de certo período toda a estrutura da 

estação estaria na mesma cota. Dessa maneira, a seção seria constituída por vários 

elementos, como vigas, pilares e paredes, determinando a repetição do conteúdo final. 

Verificou-se, porém, que esse modelo não era possível de ser adotado devido às 

diferenças arquitetônicas e limitações construtivas entre as partes da estação, que 
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apresentava diferente evolução ao longo de sua extensão no momento do estudo. Em 

um paralelo com outros tipos de obra, em um edifício residencial por exemplo, a seção 

de construção pode ser uma laje completa englobando pilares, vigas e a laje 

propriamente dita. O ritmo de um projeto desse tipo é determinado por tal seção, como 

nos exemplos de avanço de uma laje por semana na etapa de estruturas. As 

subseções seriam os componentes dessa seção como algum pilar específico ou a 

execução de uma fração da laje. 

Tendo em vista a dificuldade de estabelecer uma seção contendo diversos elementos 

e o fato de os elementos terem execução independente, estabeleceu-se que cada 

seção de trabalho corresponderia a apenas um elemento repetitivo. Os pilares de 

revestimento secundário, por exemplo, formam uma seção de construção. A execução 

de uma etapa de 2,34 m de altura desse pilar é uma subseção de trabalho.  

Como consequência, em vez de ter uma seção para controlar, a obra estudada passou 

a contar com 5, denotando a complexidade do projeto, sendo que seção de trabalho 

tinha sua equipe própria e tinha seu sequenciamento de atividades estudado 

separadamente. A tabela a seguir mostra as seções e subseções definidas para 

implantação do sistema ritmado. 

Tabela 6 -  Seções e subseções de trabalho 
 

Seções Quantidade Subseção 

Pilares de revestimento 
secundário  

26 pilares 1 etapa de um pilar com 2,34 m de altura 

Parede de revestimento 
secundário 

36 paredes 
1 etapa de uma parede com 5,4m x 2,34m x 
1,3m 

Viga estroncas 48 vigas 
1 viga com dimensões máximas de 18,60m x 
2,0m x 0,9m 

Vigas longitudinais 56 vigas  2 vigas com 8,0m x 0,4m x 0,8m 

Pilares internos 52 pilares 2 etapas de pilares com 1,50m de altura 

 

Como exemplo de elemento repetitivo adota-se o pilar denominado P7, localizado no 

eixo 7 da estação e composto de 13 etapas de concretagem: etapa inicial (uma etapa 

após laje de fundo) e mais 12 etapas até a laje de cobertura, sendo que cada uma 

dessas 12 recebeu como  nomenclatura uma letra (A é a primeira, B é a segunda, C 
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é terceira e assim segue até a etapa L), conforme observado na figura 17. Todos os 

pilares da obra juntos formavam uma seção de trabalho.  

Figura 17 -  Parte de seção longitudinal da estação, sendo possível visualizar o 
número de subseções para cada um dos pilares, identificados com a 
letra P, divididos em 13 etapas, e paredes, 12 subseções para cada 
parede 

 

 

 

Os elementos não repetitivos e que não faziam parte do caminho crítico da obra, como 

escadas e plataformas de acesso, não foram objetos de planejamento ritmado. A 

produção desses elementos era feita durante as folgas das equipes responsáveis por 

elementos repetitivos ou por funcionários contratados especificamente para execução 

dos mesmos, mas que não possuíam metas baseadas no ritmo definido de produção. 

Dessa maneira, esses elementos foram considerados, como atividades buffer, 

podendo ser realizadas sempre que suas predecessoras já tivessem sido executadas 

e houvesse alguma equipe à disposição no canteiro de obras.  
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4.5 DETERMINAÇÃO DO RITMO DE TRABALHO 

 

O estudo do ritmo de trabalho foi parte integrante do workshop 2. 

O ritmo de trabalho adotado devia garantir que as entregas parciais seriam suficientes 

para atender o prazo final de entrega da obra. Com base no planejamento macro do 

empreendimento e os marcos contratuais, foram levantadas as quantidades de 

elementos a serem entregues e o tempo total para entrega dos mesmos. A divisão do 

prazo disponível para cada etapa pela quantidade gera o tempo de produção em que 

a oferta atende a demanda, ou seja, o ritmo. Cada seção de trabalho deve ter, assim, 

um takt, denotando o intervalo de tempo necessário para a produção de uma etapa. 

Na obra em questão, os tempos takt calculados consideraram uma contingência de 

20 dias de trabalho para o prazo de entrega da obra. Essa folga é para contemplar 

imprevistos como chuvas, quebras de equipamentos e problemas decorrentes de 

projeto executivo. 

A produção de cada seção de trabalho variava de acordo com a necessidade da obra 

e possuía ritmo de produção próprio. Assim, paredes, vigas e lajes eram executadas 

em diferentes durações. Os pilares de revestimento secundário, por exemplo, tiveram 

sua produção acelerada, pois se constatou que a execução dos mesmos liberava 

diversas frentes de obra. 

Cada turno de trabalho tinha 8 horas de duração e o grande número de elementos 

tornava a execução do cronograma complexa. Os tempos adotados para cada 

elemento foram múltiplos de 8 horas, de forma que a programação sempre 

representasse as atividades executadas em um dia de trabalho. Assim, facilitando o 

controle dos serviços realizados, sendo possível fazer acompanhamento diário.  

Demonstra-se a metodologia com as vigas estroncas da Estação. De acordo com o 

prazo da obra, havia 302 dias de trabalho disponíveis para execução das 48 vigas 

restantes na obra. Dividindo um fator pelo outro, chega-se ao valor de 6,3 dias de 

trabalho por viga. Ajustando-se o tempo para um múltiplo de 8, determina-se o tempo 

de 48 horas (6 dias) para as vigas estroncas. Ou seja, a cada 6 dias uma dessas vigas 

deveria ser produzida na obra e o planejamento das atividades era feito de forma a 
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atender a esse ritmo definido. A mesma metodologia foi adotada para as outras 

estruturas da obra, determinando-se os tempos conforme apresentados na tabela 7. 

Tabela 7 -  Takt definido para cada estrutura 
 

Estrutura Takt para execução de uma etapa 

Parede (Revestimento Secundário) 1 dia 

Pilar (Revestimento Secundário) 1 dia 

Pilares Internos - (2 unidades de pilar) 6 dias 

Vigas Estroncas (Transversais) 6 dias 

Vigas Longitudinais (2 unidades) 8 dias 

 

Como exemplo, em um mês padrão com 24 dias trabalhados, de segunda a sábado, 

seriam executadas 24 etapas de pilares de revestimento secundário, 24 etapas de 

paredes de revestimento secundário, quatro etapas de duas unidades, totalizando oito 

etapas, de pilares internos, quatro vigas estroncas e seis vigas longitudinais. 

 

4.6 PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES  

 

As etapas anteriores determinam quais atividades são necessárias para a execução 

de uma seção de trabalho e qual ritmo deve ser atendido. 

Com as seções e subseções definidas, partiu-se para a sequência de execução das 

estruturas da obra. Essa sequência condiz com as atividades levantadas no workshop 

1. A diferença nessa etapa é que pode ocorrer a supressão de alguma atividade 

identificada como desnecessária e que as atividades listadas aqui serão a base para 

a programação de execução da obra, de modo que antes da implantação do sistema 

ritmado a programação tinha como base de controle a execução de estruturas 

completas e a partir da nova metodologia a programação levava em conta cada uma 

das atividades intrínsecas a execução. A tabela 8 mostra a sequência definida para 

cada uma das subseções. 

Tabela 8 -  Sequência das atividades para as seções de trabalho 
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Estrutura Sequência de execução 

Parede de Revestimento Secundário 

1. Andaimes de acesso;  
2. Desprotensão de tirantes;  
3. Armação;  
4. Forma;  
5.Concretagem 

Pilar de Revestimento Secundário  

1. Andaimes de acesso;  
2. Desprotensão de tirantes;  
3. Armação;  
4. Forma;  
5.Concretagem 

Pilares Internos 

1. Andaimes de acesso;  
2. Armação;  
3. Forma;  
4.Concretagem 

Vigas Estroncas (Transversais) 

1. Escoramento;  
2. Forma de fundo;  
3. Armação;  
4. Formas laterais;  
5. Concretagem 

Vigas Longitudinais 

1. Escoramento;  
2. Forma de fundo;  
3. Armação;  
4. Formas laterais;  
5. Concretagem 

 

Seguiu-se, nessa etapa, com a divisão dos conjuntos de atividades em células de 

trabalho denominadas vagões. Os conjuntos de vagões formavam um trem. Assim, o 

trem representava todas as atividades necessárias para a execução completa dos 

elementos, correspondendo a uma subseção de trabalho. Cada um dos vagões do 

trem tinha duração semelhante ou próxima aos outros. 

Assim, um trem era composto por toda a equipe de obra responsável pela execução 

de uma determinada estrutura e essa equipe era dividida em vagões de acordo com 

as tarefas que cada funcionário deveria executar. Foram criados os seguintes trens: 

1- vigas estroncas, 2- pilares de estrutura interna, 3- pilares de revestimento 

secundário e 4- paredes de revestimento secundário. O número de vagões variava de 

acordo com os trens.  
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Cada elemento tinha como tempo ciclo de execução a somatória do tempo dos 

diferentes vagões, que deveriam corresponder ao ritmo definido para a execução da 

seção de trabalho. O número de frentes atacadas simultaneamente devia ser igual ao 

número de vagões existentes, de modo que houvesse paralelismo entre as atividades. 

O pilar de revestimento secundário será adotado para exemplificar o planejamento 

das atividades na obra e o conceito de trens e vagões. Conforme explicado 

anteriormente, o tempo takt para uma etapa de pilar (com 2,34 m de altura) era de um 

dia, ou seja, 8 horas trabalhadas. Dessa maneira deveriam ser estabelecidos diversos 

vagões com duração de 1 dia formando um trem de pilares. No caso dessa estrutura 

foi levantada a necessidade de 3 vagões conforme figura 18.  

Figura 18 -  Ficha de descrição das atividades e recursos para pilares com ritmo 
definido de 8 horas 

 

 
 

Tendo três vagões para execução de pilares era necessário que sempre houvesse 

três frentes disponíveis de pilar para ataque. Tal paralelismo garantia a conclusão de 

# Vagão Descrição Objetivo Dia Hora início Hora fim Tempo de execução

-Montar acesso da frente
- Desprontender 2 tirantes
- Recuperar manta dos 2 tirantes
- Aplicar gabarito

08:00 17:00 7:00:00

1 Montar Acesso 1 08:00 09:00 01:00:00 4 montadores

2
Desprontensão de 

tirantes
1 09:00 10:00 01:00:00

1 soldador
1 pedreiro
1 armador

3
Recuperação de 

mantas
1 10:00 12:00 02:00:00 2 pessoas VOS

4 Topografia 1 14:30 15:00 00:15:00
1 Topógrafo
1 Assistente

5 Aplicação do gabarito 1 13:00 16:00 03:00:00
2 armadores
1 soldador

# Vagão Descrição Objetivo Dia Hora início Hora fim Tempo de execução

- Aplicar armação 08:00 17:00 8:00:00

1 Aplicação da armação 1 08:00 16:00 07:00:00 9 armadores

2 Topografia 1 15:30 16:00 00:15:00
1 Topógrafo
1 Assistente

3 Liberação qualidade 1 16:00 17:00 01:00:00 1 téc. Qualidade

# Vagão Descrição Objetivo Hora início Hora fim Tempo de execução

- Aplicar forma 08:00 17:00 8:00:00

1 Aplicação da forma 08:00 16:00 07:00:00
6 carpinteiros
1 soldador

2 Topografia 16:00 16:30 00:15:00
1 Topógrafo
1 Assistente

2 Liberação qualidade 16:00 17:00 01:00:00 1 téc. Qualidade

2

3

Pilares - Takt: 8 horas

1
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um pilar por dia, conforme se observa na simulação apresentada na figura 19. A figura 

20, por sua vez, mostra o paralelismo das atividades em campo. 

 

Figura 19 -  Simulação simplificada da execução de pilares de revestimento 
secundário  
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Figura 20 -  Foto da obra com avanços conforme planejado em frentes simultâneas 
 

 
 

 

4.6.1 Balanceamento  

 

Com base nos ritmos estabelecidos para cada atividade, quantidade de recursos 

disponíveis e sequência lógica de atividades é feito o balanceamento de atividade, 

que consiste em buscar o equilíbrio das diferentes operações executadas nas 

diferentes frentes de trabalho. Era importante que os diversos ritmos estivessem 

coordenados, de forma a evitar que uma frente de trabalho avançasse 

significativamente mais que a outra e alterasse o caminho crítico da obra. 

Essa etapa tinha relação com as anteriores, de maneira que era necessário um 

processo iterativo para chegar a valores que atendessem ao ritmo desejado e 

permitissem a otimização dos recursos humanos e materiais disponíveis. 
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Buscou-se evitar que houvessem picos de mão-de-obra ou demanda por 

equipamentos em determinados momentos que induziriam a contratações pontuais e 

gerariam custos maiores para as empresas executoras, como gastos com dispensas 

de funcionários a partir de um turnover alto, necessidade de aumento da capacidade 

de banheiros, vestiários e refeitórios e custos altos de mobilização de equipamentos 

diluídos em pequenos prazos. Os recursos necessários deveriam ser alocados de 

maneira que o ritmo fosse constante na frente de produção.  

O balanceamento feito na obra em questão foi realizado em duas etapas.  

Inicialmente, foi executado o planejamento das atividades, de modo que os vagões 

tivessem a mesma duração, conforme demonstrado anteriormente. 

Após isso, seguiu-se com o balanceamento global da obra, contemplando todas as 

seções de trabalho, de maneira que todos os trens tivessem colaboradores suficientes 

para abastecê-los e que, seguindo o cronograma macro da obra, não houvessem 

grandes períodos de ociosidade. Essa segunda etapa, acabou consistindo em um 

processo iterativo que retomava a etapas anteriores de forma a tentar atingir uma 

otimização do uso dos recursos disponíveis em obra. O processo obedeceu ao 

seguinte fluxo: 

 1: determinação do ritmo 

 2: planejamento das atividades 

 3: alocação de recursos 

 4: balanceamento  

 5: Se o balanceamento não fosse satisfatório, repetiam-se os passos 1 a 4, 

aplicando melhorias ao que já foi estudado nas iterações anteriores. 

Na obra em questão, observou-se, inicialmente, conflitos entre produções de paredes 

de revestimento secundário e vigas estroncas da estação. De modo que foi necessário 

realizar algumas iterações no balanceamento para que as duas atividades ficassem 

compatíveis.  



76 

 

Dessa etapa resultaram planilhas de utilização de recursos para cada tipo de estrutura 

da obra, conforme exemplificado na figura 21 que representa as paredes de 

revestimento secundário. 
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Figura 21 – Programação balanceada de execução de paredes de revestimento 
 

 
 
  

Oficial 20
Ajudante 0

Total 20

# Nome Função Equipe Tipo

07
:3

0

08
:0

0

08
:3

0

09
:0

0

09
:3

0

10
:0

0

10
:3

0

11
:0

0

11
:3

0

12
:0

0

12
:3

0

13
:0

0

13
:3

0

14
:0

0

14
:3

0

15
:0

0

15
:3

0

16
:0

0

16
:3

0

17
:0

0

17
:3

0

1 Parede RS Montador Vagão1 Oficial
2 Parede RS Montador Vagão1 Oficial
3 Parede RS Montador Vagão1 Oficial
4 Parede RS Montador Vagão1 Oficial
5 Parede RS Soldador Vagão1 Oficial
6 Parede RS Soldador Vagão 3 Oficial
7 Parede RS Pedreiro V1-PARS Oficial
8 Parede RS Armador V1-PARS Oficial
9 Parede RS Armador V1-PARS Oficial

10 Parede RS Armador V2-PARS Oficial
11 Parede RS Armador V2-PARS Oficial
12 Parede RS Armador V2-PARS Oficial
13 Parede RS Armador V2-PARS Oficial
14 Parede RS Armador V2-PARS Oficial
15 Parede RS Armador V2-PARS Oficial
16 Parede RS VOS V1-PARS Oficial
17 Parede RS VOS V1-PARS Oficial
18 Parede RS Carpinteiro V3-PARS Oficial
19 Parede RS Carpinteiro V3-PARS Oficial
20 Parede RS Carpinteiro V3-PARS Oficial Vagão 3 Vagão 3

Vagão 1 - Acessos, tirantes, recurperação manta
Vagão 2 - Armação

Vagão 3 - Forma

Vagão 1
Vagão 1

Vagão 3 Vagão 3 Vagão 3
Vagão 3 Vagão 3 Vagão 3

Vagão 2 Vagão 2 
Vagão 2 Vagão 2 
Vagão 2 Vagão 2 

Vagão 2 Vagão 2 
Vagão 2 Vagão 2 
Vagão 2 Vagão 2 

Vagão 3 Vagão 3
Vagão 1
Vagão 1 Vagão 1

Vagão 1

Dia 1

Vagão 1
Vagão 1
Vagão 1
Vagão 1

Vagão 1 Vagão 1
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A figura mostra vagões já balanceados para a execução do trem de paredes de 

revestimento secundário da estação. É possível perceber que há três vagões com 

execução simultânea, o que corresponde a execução de três paredes ao mesmo 

tempo, com avanços distintos. A programação era detalhada de acordo com o período 

do dia, de modo que um mesmo trabalhador pudesse se deslocar a outras atividades, 

caso necessário.  

Importante ressaltar que havia alguns colaboradores com folgas elevadas: 

montadores e equipe de impermeabilização. Nos dois casos, as folgas eram previstas 

para atender outras atividades da obra. No caso dos montadores, assim que 

terminavam o acesso para essas paredes, deveriam montar andaimes fachadeiros 

para regularização das paredes diafragma da obra. A equipe de impermeabilização 

deveria, por sua vez, realizar a instalação de manta nos poços de ventilação que 

também faziam parte do escopo contratado pela executora. 

Todas as seções de trabalho foram condensadas em uma planilha de balanceamento 

global, demonstrando ao longo dos dias onde estariam alocados todos os operários 

da obra. Essa planilha indicava o início de cada atividade de modo a garantir que não 

houvesse picos de mão-de-obra na obra como um todo, nem de uma função 

específica como armador ou carpinteiro. Como dito anteriormente, foram necessárias 

diversas iterações para a criação da planilha englobando todos os serviços da obra, 

aplicando pequenas melhorias até que se chegasse a números satisfatórios. 

Tal planilha continha a programação para cada trabalhador da obra e, como era 

esperado no momento de sua elaboração, apresentava brechas. Em determinados 

momentos, alguns funcionários não teriam, de acordo com a programação, nenhuma 

frente de produção a atender.  

Ao término do processo iterativo de balanceamento das seções de trabalho da obra, 

mantiveram-se os ritmos propostos inicialmente. O histograma com funcionários para 

atendimento a tais ritmos ficou conforme demonstrado na figura 22. 
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Figura 22 - Histograma após balanceamento das atividades 
 

 

 

O histograma representa 24 dias, o que seria um mês comum de trabalho 

considerando atividades de segunda a sábado. É possível observar que há uma 

variação entres picos máximos e mínimos de cerca de 20%. Essa variação representa 

as tais brechas em que alguns funcionários não puderam ser alocados previamente 

em atividades de acordo com a programação inicial. Essas brechas eram pequenas 

de maneira que não seria possível demitir os trabalhadores nesse período. Algumas 

soluções foram programadas para mitigar esse problema. 

 Alocar os funcionários sobressalentes em atividades que estavam atrasadas 

devido à quebra de equipamentos, condições meteorológicas e problemas de 

projeto; 

 Alocar os funcionários em atividades relacionadas à produção de estruturas 

que não faziam parte do escopo do sistema de produção ritmada, como 

escadas e lajes-plataforma; 

 Alocar os funcionários em outras frentes de trabalho, como nos túneis de 

acesso e na outra estação pertencente ao mesmo escopo de contrato. 
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O mais comum era adotar a primeira alternativa, face à curta duração das brechas 

encontradas. 

 

4.7 PROGRAMAÇÃO 

 

Com base nos tempos de execução totais e ritmos de produção adotados era 

elaborada a programação das atividades. 

No início de cada mês era feita uma programação mensal tendo como base as 

produções diárias e as datas pré-definidas de concretagem na obra. Com base nessa 

programação a empresa fazia suas previsões de custos e receitas. Antes da 

elaboração da versão final ocorria uma reunião entre Produção e Planejamento para 

validação. Os dados eram, ainda, validados com subcontratados para garantir a 

viabilidade. A figura 23 representa uma dessas programações mensais. 

Figura 23 -  Programação mensal de execução de estruturas de concreto 
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Posteriormente, a programação mensal era transformada em programações semanais 

que previam onde cada equipe deveria estar trabalhando a cada dia da semana. Na 

figura 24, que exemplifica tal programação, tem-se o trem para execução de paredes, 

com definição da estrutura em que cada vagão deveria executar, sendo que a letra 

correspondia a etapa em execução (sendo A a primeira e L a última) e o número 

refere-se ao eixo da estação em que estava localizada a estrutura. 

Figura 24 -  Programação de uma semana de parede de revestimento secundário 
 

 

 

O cumprimento da programação diária era de grande importância, pois a utilização de 

recursos em atividades não planejadas poderia causar impacto negativo em 

atividades futuras.  

 

  

28/jun 29/jun 30/jun 01/jul 02/jul 03/jul 04/jul
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

Vagão 1
Montar acesso - 01h - 4 montadores
Desprotender tirantes - 02h - 1 soldador/ 1 pedreiro e 1 armador
Recuperação de manta - 02h - 2 funcionários de impermeabilização
Dar ponto do gabarito - 30' - 1 topógrafo/ 1 assistente
Aplicar armação vertical e horizontal externa - 3h - 6 armadores
Vagão 2 
Aplicar gabarito já montado - 3h - 6 armadores e 1 soldador
Aplicar armação vertical e horizontal interna e estribos - 5h - 6 
armadores
Conferência da cota de cobrimento e locação da posição dos furos e 
embutidos - 30'  - 1 topógrafo e 1 assistente
Aplicar furos e embutidos - 1h - 2 carpinteiros
Liberar a armação e embutidos com a fiscalização - 1h - 1 técnico de 
qualidade
Limpeza - 30' - 2 pedreiros
Vagão 3 
Aplicar painéis de forma - 7h - 6 carpinteiros e 1 soldador
Verificação do prumo da forma - 30' - 1 topógrafo e 1 assistente
Liberar forma para concretagem com a fiscalização - 30' - 1 técnico de 
qualidade

CONCRETAGEM F6 F5 F4 F2

F5 F4 F2 A12 G4

F6 F5 F4 F2 A12

TREM PAREDE 1 DIA

F4
A12

F1
A12

A12 G4 G5
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4.8 FORMAÇÃO DAS EQUIPES E DIVISÃO DOS TRABALHOS 

 

4.8.1 Situação inicial da obra estudada 

 

A obra estudada apresentava uma divisão de tarefas, mão de obra e funções 

encontradas habitualmente em obras de Infraestrutura no Brasil.  

Os operários estavam divididos em funções específicas e eram subordinados a 

encarregados específicos: 

 Armadores respondiam a Encarregados de Armação; 

 Carpinteiros respondiam a Encarregados de Carpintaria; 

 Pedreiros respondiam a Encarregados de Concreto; 

 Montadores respondiam a Encarregados de Montagem; 

 Soldadores respondiam a Feitor de Solda; 

 Operadores de guindastes e sinaleiros respondiam a Encarregado de Içamento 

 Ajudantes alocados em equipes específicas, respondendo sempre aos 

mesmos encarregados. 

Todos os encarregados estavam subordinados ao Mestre de obras e ao Contra-

Mestre, que por sua vez, atendiam ao Engenheiro de Produção. Essa organização do 

trabalho ocasionava alguns problemas: 

 Mestre e contra-mestre concentravam responsabilidades muito grandes pois 

deviam coordenar os serviços de todas as equipes da obra, de maneira que as 

entregas de uma equipe não afetassem a capacidade produtiva de outra equipe 

ou o andamento da obra de maneira geral; 

 Encarregados não apresentavam grande comprometimento com a Produção 

de modo global. A preocupação deles e de seus respectivos oficiais era 

simplesmente atender ao pequeno pacote de tarefas que executavam 
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regularmente com suas equipes. Muitas vezes a estação de trabalho era 

entregue à equipe subsequente de maneira suja e desorganizada; 

 Encarregados não se ajudavam com frequência, pois não entendiam o serviço 

que estava sendo executado pelas outras equipes, nem sabiam identificar as 

principais dificuldades encontradas pelos outros funcionários da obra; 

 Ajudantes desempenhavam tarefas muito simples e repetitivas. Por 

trabalharem em equipes fixas de alguma categoria não tinham oportunidade de 

se desenvolver de maneira completa e mostrar valor em alguma outra 

especialidade. Por exemplo, um ajudante da equipe de carpintaria não seria 

reconhecido como potencial para promoção a armador e quando a obra 

necessitasse da última função teria que recorrer ao mercado; 

 Necessidades pontuais e elevadas de algum tipo de oficial geravam grandes 

problemas à estrutura da obra, pois não havia como atender a picos devido à 

especialização de todos os encarregados e suas equipes; 

 Devido à grande especialização de Encarregados não havia elementos que se 

destacavam para uma possível promoção a Contra-mestre ou Mestre de obras; 

 A programação elaborada pelo setor de Planejamento não atendia ao modo 

como a obra se desenvolvia no campo, pois dividia-se em estruturas que eram 

atendidas por múltiplas equipes. O Engenheiro de Produção tinha que, 

regularmente, dividir essas tarefas em sub tarefas para designar os 

encarregados que seriam responsáveis por atendê-las. 
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4.8.2 Nova organização do trabalho, permitida pelo sistema de produção 

ritmada 

 

A partir da adoção do sistema de produção ritmada buscou-se uma nova organização 

da divisão do trabalho da obra de forma a permitir as melhorias citadas anteriormente, 

no âmbito da flexibilização da produção. 

Os encarregados passaram a ser responsáveis por todas as tarefas dos elementos, 

desde as atividades preliminares até a entrega da estrutura. Em vez de encarregados 

de forma, armação e montagem, passou a existir a figura do encarregado de 

produção. Esse encarregado era responsável por um único tipo de estrutura e 

concentrava-se em garantir que todas as frentes simultâneas de trabalho teriam os 

recursos necessários para realizar as atividades propostas na programação da obra. 

Por exemplo, o encarregado de pilares apenas executava esse tipo de elemento e 

trabalharia em mais de um pilar simultaneamente, sendo que cada uma das estruturas 

estaria em diferentes estágios de desenvolvimento (um pilar sendo armado e outro 

sendo desformado, por exemplo). Um exemplo da nova divisão das equipes é 

demonstrado na tabela 9. 

Tabela 9 -  Equipes multidisciplinares formadas para cada tipo de estrutura 
 

TRENS 1/2 - Vigas Estroncas / Pilares de Estrutura Interna 

Joaquim Encarregado de Produção  

 Montador 10 

 Carpinteiro 11 

 Armador 8 

TREM 4 – Parede revestimento secundário 

Francisco Encarregado de Produção  

 Montador 2 

 Carpinteiro 9 

 Armador 6 

TREM 3 – Pilar revestimento secundário 

Claudivan Encarregado de Produção  

 Montador 2 

 Carpinteiro 9 

 Armador 8 
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Uma das vantagens dessa nova organização foi criar responsáveis por cada 

elemento, os quais poderiam ser cobrados de acordo com as metas programadas e 

que puderam apontar, com eficiência, os problemas surgidos durante a execução com 

eficiência.  

A produtividade de cada uma das equipes cresceu. Os oficiais e ajudantes, ao invés 

de executarem regularmente vários tipos de estrutura, trabalharam em produtos 

únicos e, assim, assimilavam melhor as atividades que estavam executando. A curva 

positiva de aprendizado fez com que as tarefas tivessem mais qualidade em menor 

tempo, evitando-se desperdícios com retrabalhos. A médio prazo, o objetivo era tornar 

possível a redução do número de funcionários das atividades críticas e destacá-los 

para a produção de elementos não repetitivos durante as folgas planejadas na 

programação de produção.  

As equipes, por serem multidisciplinares, poderiam, ainda, atender eventuais picos de 

produção que surgissem em algum momento da obra. Caso houvesse, por exemplo, 

uma necessidade grande de se executar vigas, os funcionários que trabalhavam com 

pilares poderiam deslocar-se de suas frentes e atender a tal demanda. Esse raciocínio 

complementa-se com o atendimento a elementos não-repetitivos, durante as folgas 

da programação. 

A avaliação de desempenho pelos gestores ficou facilitada. Foi possível adotar 

critérios objetivos baseados no porcentual concluído de atividades pretendidas pelo 

setor de Planejamento da obra, uma vez que a divisão de tarefas correspondia 

perfeitamente ao que acontecia em campo. 

Há uma dificuldade cultural em conseguir encarregados, no mercado, capazes de 

acompanhar diversas atividades diferentes, pois a divisão tradicional da construção 

Civil no Brasil é por especialistas. No momento da implantação dessa nova 

organização priorizou-se o atendimento das tarefas mais complexas. Conforme 

alinhamento com Mestre de Obras, Engenheiro de Produção e Encarregados, 

entendeu-se que as tarefas críticas, do ponto de vista construtivo, eram forma e 

desforma. Por isso os Encarregados de Carpintaria foram destacados inicialmente 

para assumir os novos postos de Encarregados de Produção.  
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Em contrapartida, os novos encarregados não tinham condição técnica de responder 

prontamente por todas as tarefas que ocorriam sob sua supervisão. Por isso foram 

mantidos alguns especialistas na obra: um encarregado de armação, um de 

montagem e outro de concreto. Esses eram responsáveis por dar suporte técnico a 

todas as equipes de modo que nesse momento de transição não houvesse problemas 

técnicos graves que comprometessem a segurança dos trabalhadores ou do produto 

final. Para a implantação do sistema de produção ritmada em questão, portanto, houve 

pouca redução instantânea no número de encarregados.  

Uma dificuldade nessa nova organização residia na questão do desvio de função 

presente na legislação brasileira, uma vez que os sindicatos de empresas de 

construção determinam as funções dos trabalhadores de maneira bastante clara e 

restritiva. No caso dos encarregados, por se tratar de atividade de supervisão, foi 

possível estabelecer a multifuncionalidade sem caracterizar desvio. Por outro lado, os 

oficiais (armadores, pedreiros e carpinteiros) tiveram que se ater às atribuições para 

as quais foram inicialmente contratados. Isso impossibilitou a plena implantação da 

multifuncionalidade pretendida inicialmente. Com a pressão para implantação dessa 

organização em outros projetos, entende-se que as empresas e sindicatos devem 

estabelecer novos padrões para as contratações e definição de atribuições de modo 

que seja possível flexibilizar o sistema de produção e, simultaneamente, garantir os 

direitos dos trabalhadores em sua plenitude. 
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4.9 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

 

No workshop 3 foram criadas algumas ferramentas para acompanhamento e controle 

da produção de campo. 

 

4.9.1 Quadro de gestão visual 

 

Diariamente, preenchia-se um quadro comparando a programação proposta e o que 

foi efetivamente realizado. Tal quadro permanecia em local visível a todos os 

colaboradores da obra, como apresentado na figura 25 e continha, ainda, as 

porcentagens de atendimento ao planejamento e os nomes dos responsáveis por 

cada frente de produção. 

Figura 25 -  Quadro de gestão visual, indicando as etapas a serem cumpridas, 
equipes responsáveis e aderência ao que foi programado 
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4.9.2 Relatório Diário 

 

As atividades realizadas em um dia eram relacionadas em relatórios diários, nos quais 

se descrevia o que foi executado, o que deixou de ser realizado e os problemas 

encontrados.  

Todos os problemas identificados eram objeto de estudo por parte dos responsáveis 

pelas tarefas. Deveriam ser evidenciadas as causas e propostas soluções, o que 

gerava um plano de ação de correção, de forma a perseguir uma melhoria contínua. 

Tal plano continha tarefas a serem executadas por todos os níveis hierárquicos da 

obra.  

O relatório diário era enviado a todos os coordenadores e gerentes da obra, incluindo 

os setores de apoio à produção como Coordenador de Suprimentos, Coordenador de 

RH e Gerente Administrativo Financeiro. A ideia era de nivelamento de conhecimentos 

entre todas as áreas interessadas e exposição de problemas, de maneira que alguma 

questão levantada no relatório pudesse ser rapidamente corrigida. Tal relatório 

continha dados de todos os trens de execução de estruturas, conforme figuras 26 e 

27, além de um resumo mensal das atividades, como na figura 28. 
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Figura 26 -  Relatório Diário de Execução de Pilar de Revestimento Secundário (no 
caso pilares dos eixos 1, 2 e 5, etapa J), em que os indicadores verdes 
sinalizam que todas as atividades programadas para o dia foram 
cumpridas, conforme planejamento 

 

 

 

Figura 27 -  Relatório Diário de Execução de Pilar de Estrutura Interna, em que se 
observam indicadores vermelhos sinalizando o não cumprimento de 
alguma atividade programada e uma lista de quais foram as dificuldades 
encontradas 
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Figura 28 -  Resumo mensal, atualizado diariamente, comparando as metas 
programadas e o que foi realizado até o dia analisado 

 

 

 

4.9.3 Indicadores Gerenciais 

 

O controle passou a ser feito por índices de cumprimento da programação diária de 

cada equipe, absenteísmo nas frentes de trabalho, taxa de estruturas reprovadas pelo 

setor de qualidade e indicadores de segurança. Antes da aplicação do sistema só 

eram controlados os indicadores de segurança, uma vez que as equipes de apoio à 

produção, como apontadores e departamento de pessoal, relatavam dificuldade em 

saber quais atividades estavam sendo exercidas no momento de suas análises. 

Alguns desses indicadores, como o índice de retrabalho apresentado na figura 29, não 

estavam previstos inicialmente e foram consequências indiretas do sistema, pois a 

apuração diária das atividades permitiu que mais relatórios fossem gerados para o 

controle da obra. 
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Figura 29 -  Evolução semanal de índice de retrabalho, calculado por número de 
itens reprovados sobre número de itens verificados para liberação de 
concretagens (impermeabilização, armação, embutidos instrumentação, 
forma e limpeza final). Antes do início do projeto os dados de retrabalho 
eram pouco controlados mas estimava-se algo na ordem de 15% 
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4.10 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

4.10.1 Produtividade de Armação 

 

A superprodução de armação era observada quando uma grande quantidade de 

operários se dedicava exclusivamente a uma estrutura e a produzia rapidamente. 

Essa estrutura, frequentemente, não era parte do caminho crítico da obra e até mesmo 

atrapalhava o andamento de outros serviços, pois alguns recursos como guindastes 

e andaimes de acesso eram indevidamente destinados a atender a frentes não-

prioritárias de armação.  

O desperdício de tempo por espera também era bastante comum, pois os armadores 

constantemente aguardavam liberações de frente de serviço para iniciar seus 

trabalhos. Isso era evidente quando grandes planos de concretagem eram realizados 

na parede de revestimento interno da estação: após a armação desse grande plano, 

os armadores aguardavam serviços de forma, concretagem e cura para poder seguir 

ao próximo nível e nem sempre havia outras frentes para acomodar as equipes em 

espera. 

A produção de aço da obra teve aumento de produtividade com o processo de 

produção ritmada. Observou-se em campo que a mesma quantidade de armadores 

passou a produzir mais estruturas em menor tempo, resultado da diminuição da 

superprodução, dos tempos de espera e melhorias na movimentação das equipes. 

Para atender a um ritmo constante de produção, passou-se a trabalhar em muitas 

frentes de serviço, ainda que com quantidades pequenas.  

O gráfico da figura 30 demonstra a evolução da produtividade de armação, com o 

tempo, na obra estudada. Os dados extraídos contemplam o total de horas disponíveis 

de armadores dividido pela quantidade de armação montada no período, em kg. 

Adotou-se o conceito de Razão Unitária de Produção (RUP) para aferir essa 

produtividade. A RUP adotada foi mensal, de forma que os dados caracterizam uma 

média do projeto. 
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Figura 30 -  Gráfico de evolução da produtividade de armação 
 

 

 

A produtividade apresentou uma baixa no segundo mês de análise, o qual se refere 

ao mês de implantação do sistema de produção ritmada na obra. Essa queda é 

explicada pela maior rigidez quanto à programação de guindastes. As barras de aço 

aplicadas na armação eram levadas às frentes de trabalho, localizadas a pelo menos 

10 m de profundidade, por guindastes. Antes da implantação do processo ritmado, o 

guindaste não possuía uma programação diária pré-definida e era utilizado sob 

demanda. Durante os estudos para implantação do processo ritmado observou-se que 

os guindastes eram gargalos de produção e que a utilização dos mesmos deveria ser 

otimizada, de forma que eles tivessem menores deslocamentos dentro do canteiro de 

obra. Para isso, passou a ser seguida uma programação diária e o encarregado de 

armação deveria enviar aos engenheiros de produção uma programação para entrega 

desse material em sua frente de trabalho. Houve um tempo para adaptação dos 

encarregados a essa nova rotina, o que, por muitas vezes, ocasionou falta de aço para 

montagem nas estruturas. Além desse fator, durante o estudo de tempos e 

movimentos, observou-se que a sequência executiva de montagem de armação não 

era a ideal e foi decidida a alteração da mesma pelos engenheiros e encarregados. 
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Os armadores levaram algum tempo para adaptar-se a nova sequência e produziram 

menos no início. 

Nos meses seguintes, observa-se um grande crescimento de produtividade, causado 

pela disponibilidade de maior número de frentes de trabalho, garantida pelo projeto de 

produção ritmada. Assim, os armadores tiveram o tempo de espera entre atividades 

substancialmente reduzido.  

 

4.10.2 Produtividade de Formas 

 

Na obra estudada a produção de formas era considerada uma atividade crítica, pois a 

produtividade do serviço era considerada extremamente baixa quando comparada 

com a produtividade em obras de estrutura de concreto armado convencionais de 

edifício de múltiplos pavimentos. Parte dessa baixa era explicada pelo tipo de 

estrutura, uma vez que as paredes e pilares, que representavam os maiores 

quantitativos da obra, eram parte de um revestimento da parede diafragma que 

possuía diversas restrições para execução. A complexidade da obra e da logística 

interna no canteiro também impulsionavam índices baixos de produtividade, uma vez 

que todos os painéis de forma deveriam ser movimentados com guindastes e não 

havia, por exemplo, a possibilidade de se utilizar um sistema deslizante. 

Dentro desse cenário, era esperado que a produção ritmada elevasse o rendimento 

médio dos carpinteiros dedicados à montagem de formas. O gráfico da figura 31 

apresenta a variação da produtividade, calculada pela RUP mensal. 
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Figura 31 -  Gráfico de avanço de produtividade de execução de formas 
 

 

 

É possível observar que houve um acréscimo na produtividade, uma vez que para 

executar 1 m² de forma foram necessárias menos horas de carpinteiros trabalhando 

na atividade. Diferente do observado na armação, o ganho de produtividade pode ser 

visto logo no mês de implantação do sistema ritmado. No segundo mês observa-se 

uma queda da produtividade que pode ser explicada por uma adequação, 

especialmente quanto ao uso dos guindastes, com as outras atividades, como 

armação, o que denota a aproximação de um ponto de equilíbrio entre todas as frentes 

de produção. Nos meses seguintes observa-se pequena variação, que demonstra que 

a produção da obra estava aderente aos ritmos de produção planejados. 

 

4.10.3 Aderência ao planejamento 

 

O aumento da aderência ao previamente planejado era uma consequência esperada 

antes da implantação do sistema de produção ritmada, de forma a aumentar a 

confiabilidade no quanto seria produzido e faturado mensalmente. A melhoria nesse 

Mês 2 = início 
do sistema 
ritmado 
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indicador é apontada na figura 32. Tal gráfico foi elaborado a partir do volume de 

concreto planejado para o mês e o que foi efetivamente realizado. 

Figura 32 -  Aderência ao planejamento, em porcentagem, quanto à execução de 
estruturas de concreto moldadas in loco 

 

 

 

Nos 3 meses anteriores à implantação do sistema ritmado observa-se que a média da 

aderência é baixa, com apenas um mês de análise com valor significativo (82%). Nos 

meses seguintes observa-se que a aderência não ficou abaixo dos 70% e que teve 

uma tendência de crescimento até atingir um patamar de alta aderência nos 3 últimos 

meses de análise. O período final pode ser entendido como aquele em que os ritmos 

determinados de produção passaram a ser atendidos plenamente e no qual as 

equipes passaram a atuar de maneira harmônica, sem que a produção de uma 

atrapalhasse o andamento das atividades de outras.  

A aderência é importante para as obras porque permite, entre outros progressos, 

melhoria na gestão recursos materiais e humanos, redução de estoques, previsão 

confiável de custos, faturamentos e prazos de obra e alinhamento com objetivos 
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estratégicos da construtora. O aumento dessa aderência denota a melhoria de 

desempenho da empresa. 

 

4.11  ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA FILOSOFIA LEAN CONSTRUCTION 

 

Tendo como base os princípios elencados por Koskela (1992), apresenta-se uma 

análise de atendimento aos mesmos no estudo de caso. 

 

4.11.1 Redução de participação de atividades que não agregam valor 

 

A análise de valor agregado nas atividades foi realizada durante o levantamento das 

atividades que ocorriam na obra para a produção das estruturas de concreto. Para 

determinar um processo ritmado algumas atividades que não geravam valor foram 

eliminadas ou reduzidas no projeto estudado.  

Como exemplo, observou-se a diminuição do tempo de espera entre a armação de 

uma estrutura e a execução de formas das mesmas. 

Outra redução significativa ocorreu quanto ao tempo de transporte do aço. Constatou-

se que um estoque único de aço ocasionava grande tempo de transporte até a frente 

de aplicação e impedia o cumprimento do ritmo estabelecido. Como melhoria para o 

problema foram criados estoques avançados, próximos aos pontos de patola dos 

guindastes que desciam o material para a estrutura a ser armada, uma vez que se 

tratava de uma obra enterrada, como representado na figura 33. Assim, foram 

eliminadas algumas etapas de transporte e foi possível reduzir o número de ajudantes 

em obra. 
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Outros exemplos foram: 

 Melhor organização do estoque de aço evitou gastos de mão de obra para 

retirar alguma peça, cortada e dobrada, da parte debaixo da pilha de material; 

 Determinação de pontos de patola para guindastes com a redução no número 

total de pontos. Isso permitia que os equipamentos tivessem deslocamentos 

menores e, portanto, ocorria uma redução nas horas não trabalhadas da 

máquina; 

 Redução de retrabalhos; 

 Montagem prévia de kits de materiais para pessoas envolvidas na produção 

evitou movimentações desnecessárias ao almoxarifado, além de estimular 

melhor uso das ferramentas e materiais. 

 
Figura 33 -  Vista aérea do canteiro de obra, com estoques de aço próximos aos 

pontos de patola dos guindastes 
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4.11.2 Incremento de valor de saída através de análise sistemática dos 

requisitos do cliente 

 

O acréscimo de valor gerado ao cliente com o sistema ritmado pode ser comprovado 

em: 

 Aumento da produção mensal da obra refletindo em diminuição do prazo de 

entrega do projeto; 

 Possibilidade de melhor acompanhamento das atividades em campo, uma vez 

que o sistema de gestão visual permitiu que a equipe de fiscalização tivesse 

mais conhecimento a respeito das atividades que estavam sendo elaboradas; 

 Programações mensais mais acuradas permitiram que o cliente captasse 

recursos financeiros junto aos órgãos públicos financiadores de maneira mais 

eficiente. 

 

4.11.3 Redução da Variabilidade 

 

O principal aspecto de melhoria com o sistema ritmado foi a redução da variabilidade 

da obra estudada, sendo esta a principal razão para se adotar o sistema. 

Isto pode ser observado em: 

 Entregas diárias de estruturas concretadas, sendo pelo menos um trecho de 

pilar e outro de parede; 

 Execução de etapas de forma e armação em ciclos definidos; 

 Diminuição dos tempos de espera entre frentes de trabalho; 

 Aumento da aderência ao planejamento. 

A variabilidade, porém, contava com grande potencial de redução ainda após a 

implantação do ritmo, uma vez que continuaram existindo algumas frentes com 
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avanços significativamente diferentes na obra e porque a maturidade com o sistema 

estudado tende a levar a uma maior estabilização no longo prazo, a partir da redução 

de problemas inesperados no processo de construção.  

 

4.11.4 Redução do tempo de ciclo 

 

A redução do tempo de ciclo pode ser constatada, por exemplo, na execução de 

paredes. Antes do projeto as entregas costumavam ser semanais, de volumes 

grandes, e passaram a ser diárias. 

 O aumento de produtividade nas atividades de forma e armação também reduziu o 

tempo de ciclo de produção, pois equipes de tamanho semelhante acabavam 

produzindo de maneira mais eficiente em suas frentes. 

 

4.11.5 Simplificação pela diminuição na quantidade de passos e partes 

 

Para a redução do tempo de ciclo e atendimento ao ritmo estabelecido, as estruturas 

foram reduzidas em partes menores com diferentes equipes atuando paralelamente. 

A equipe de armação, por exemplo, passou a armar um trecho de parede em um dia, 

um segundo trecho no dia seguinte e um outro no terceiro dia. As equipes de 

carpintaria e concreto atacavam essas frentes em dias subsequentes. 

Um exemplo de simplificação de etapas não citado anteriormente foi a execução das 

lajes da obra estudada. Determinou-se a utilização de pré-lajes apoiadas em vigas 

moldadas in loco e posteriormente concretadas para consolidação, eliminando a etapa 

de escoramento das lajes, que seria bastante volumoso. Essas pré-lajes foram, 

posteriormente, objeto da produção ritmada e eram lançadas em quantidades fixas 

diárias, de forma a utilizar sempre a mesma quantidade de horas de trabalho dos 

guindastes e evitar grandes áreas de estoque no canteiro. 

Esse princípio poderia ser melhor explorado pois houve pouca redução no número de 

atividades que eram realizadas para as estruturas, especialmente aquelas que faziam 
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parte do processo ritmado. Entende-se que levantamentos mais detalhados de 

tempos e movimentos poderiam realçar passos e partes a serem eliminados. 

 

4.11.6 Aumentar flexibilidade na produção 

 

A flexibilidade da produção foi verificada quando ocorria a execução de estruturas não 

repetitivas. As mesmas equipes que faziam estruturas ritmadas deslocavam-se, nas 

folgas do planejamento, para atender outras frentes como escadas, lajes e paredes 

de fechamento em concreto. Tal flexibilidade permitia que as equipes se mantivessem 

sempre ocupadas. 

Outro aspecto verificado foi a versatilidade da mão de obra, especialmente quanto aos 

encarregados, que passaram a adotar um perfil generalista como encarregados de 

produção. 

 

4.11.7 Melhoria na transparência 

 

A transparência é exemplificada pelos quadros de gestão visual, que indicam a 

produção diária de cada uma das equipes nas diferentes frentes, pelos quadros de 

programação de guindastes, vistos na figura 34, nos relatórios diários e nos gráficos 

de indicadores. Dentre esses exemplos, destacam-se os dois primeiros, porque 

ficavam visíveis para todos os colaboradores e visitantes da obra. 
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Figura 34 -  Programação diária de guindaste 
 

 

 

4.11.8 Foco no controle em todo o processo 

 

O foco em todo o processo pode ser observado nas etapas de levantamento das 

atividades, em que foram estudadas cada uma das etapas de execução e suas 

interdependências. Além disso, esse foco está presente nas programações mensais 

de obra que refletem as atividades diárias e no planejamento global de obra que 

engloba todas as programações e os marcos contratuais. 
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Quando a programação diária não era cumprida a visualização global tinha uma maior 

relevância, pois eram estudados os possíveis impactos que seriam gerados caso 

alguma frente de trabalho tivesse que ser acelerada ou atrasada. Por exemplo, em 

um primeiro momento a execução de uma viga não programada era benéfica pois 

representaria maior faturamento e avanço físico da obra. Porém tal atividade poderia 

atrapalhar a armação e forma de uma parede próxima e, caso essa parede estivesse 

no caminho crítico, comprometer o atendimento a algum marco contratual, de maneira 

que o impacto global seria negativo. 

 

4.11.9 Desenvolver melhoria contínua no processo 

 

O estabelecimento de padrões de produção e a gestão diária das atividades com 

indicação dos problemas ocorridos em relatórios e planos de ações para resolvê-los 

indicam os processos de melhoria contínua que passaram a ocorrer na obra em 

questão. 

Ainda assim, esse ponto poderia ser melhor desenvolvido com a aplicação da 

metodologia kaizen, com o incentivo a pequenas melhorias, especialmente em campo. 

 

4.11.10 Melhoria em balanceamento de fluxo com evolução das conversões 

 

Houve melhoria em balanceamento com equipes constantemente alocadas em tarefas 

e entregas diárias. Além disso, tal balanceamento pode ser observado quando ocorreu 

o processo iterativo englobando todas as equipes da obra, de forma a montar uma 

programação mensal com otimização da mão de obra.  
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4.11.11 Benchmarking 

 

O benchmarking ocorreu quando os diretores da obra em questão ouviram sobre 

melhores práticas em outras obras e decidiram por implantar um sistema de produção 

ritmada na construção estudada. 

Além disso, um dos efeitos esperados no projeto era que ele se tornasse referência 

nacional para outras obras de infraestrutura, de modo que as construtoras que o 

adotaram fossem vistas como modelos de excelência operacional. 

 

4.11.12 Resumo do atendimento aos princípios  

 

A tabela 10 resume o grau de atendimento do projeto estudado aos princípios do lean 

construction conforme informações apresentadas nos tópicos anteriores. 

Tabela 10 -  Resumo do atendimento aos princípios do lean construction 
 

Princípio da Filosofia Lean Construction 
Grau de  

Atendimento 

Redução de participação de atividades que não agregam valor Alto 

Incremento de valor de saída através de análise sistemática dos 
requisitos do cliente 

Baixo 

Redução da Variabilidade Alto 

Redução do tempo de ciclo Alto 

Simplificação pela diminuição na quantidade de passos e partes Baixo 

Aumentar flexibilidade na produção Alto 

Melhoria na transparência Alto 

Foco no controle em todo o processo Alto 

Desenvolver melhoria contínua no processo Baixo 

Melhoria em balanceamento de fluxo com evolução das conversões Alto 

Benchmarking Baixo 

 

  



105 

 

4.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de produção a partir de um ritmo definido torna os prazos contratuais 

previstos em metas diárias para a programação. A metodologia apresentada neste 

estudo de caso pode ser utilizada como referência e roteiro para projetos futuros.  

A implantação da metodologia de ritmo permite que os gestores de obra e equipes de 

campo acompanhem constantemente o seu andamento, sendo possível prever, com 

antecedência, a influência de atrasos nas atividades rotineiras no projeto. O 

monitoramento diário da execução permite identificar as causas dos problemas 

encontrados e rapidamente estruturar soluções, mitigando os impactos desses, em 

um processo colaborativo com envolvimento de todos os funcionários da obra. 

Ressalta-se que previamente à implantação, os métodos de acompanhamento e 

controle eram insuficientes para a necessidade dos gestores e a melhoria neste 

aspecto foi fundamental para o desenvolvimento da obra. 

O estabelecimento das seções de trabalho, através da identificação dos elementos 

repetitivos, foi a principal dificuldade encontrada, aumentando a complexidade da 

programação de produção. Em obras menos complexas, a redução no número de 

seções pode facilitar o planejamento e controle das atividades a serem executadas. 

Outro fator importante é aderir às atividades planejadas para evitar impacto em tarefas 

futuras. Por fim, a dificuldade de se implantar a metodologia reside em fazer com que 

todos os funcionários da obra se adequem à cultura, especialmente os encarregados 

de frente, que passam a ser generalistas em sua atuação. 

Neste estudo de caso, a implantação do sistema ritmado foi iniciativa exclusiva da 

construtora e foi replicada, parcialmente, para os fornecedores que a atendiam. 

Observa-se uma falta de integração com os outros agentes envolvidos na obra, como 

os projetistas e os clientes. Isto poderia gerar grandes melhorias nos resultados 

alcançados. Apesar de os fornecedores terem sido envolvidos no processo, eles ainda 

não estavam prontos para atender a obra, seguindo os mesmos conceitos de redução 

de estoque e entregas de acordo com o ritmo estabelecido, uma vez que a produção 

ritmada refletia uma mudança cultural para eles também. Por exemplo: o fornecedor 

de aço passou a fazer entregas menores de acordo com a produção da semana, 
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porém o fornecedor de escoramentos não aceitou reduzir seu lote mínimo de entregas 

e continuou gerando um estoque significativo na obra. A melhoria na relação com os 

fornecedores passa por uma grande integração, contando com uma relação de 

confiança a ser desenvolvida em longo prazo.  

Assim que houve a implantação do sistema, observou-se que o mesmo poderia ter 

ocorrido em fases anteriores do ciclo de vida do empreendimento, reservando um 

grande potencial à ferramenta. As equipes de campo relatavam, constantemente, que 

a fase de escavação e execução dos tirantes da obra poderia ter sido otimizada, com 

valores diários a serem perseguidos e com números reduzidos de escavadeiras, 

caminhões basculantes e perfuratrizes.  

Os responsáveis por Planejamento e Projetos vislumbravam que os conceitos de lean 

utilizados nesse projeto pudessem ser adotados ainda na fase de detalhamento de 

projeto básico, de maneira que as alternativas estudadas sempre permitissem a 

implantação da produção ritmada no futuro. Ainda nesse cenário, o processo de 

modelagem BIM (Building Information Modeling) permitiria a visualização antecipada 

do projeto, contendo as formas e atributos para todos os elementos a serem 

construídos. O modelo BIM, com dados sincronizados da programação da obra, 

acarretaria em previsões mais objetivas e eficazes de maneira que a variação em 

custos e prazos da obra fosse significativamente reduzida. 

Um potencial a ser explorado, ainda, era a redução no número de encarregados 

especialistas na obra ou a designação deles para assumir novas frentes de trabalho 

como encarregados de produção, de forma que houvesse otimização dos recursos 

humanos e consequente redução no custo final de obra. Na obra estudada os 

encarregados destinados para o novo sistema foram aqueles com experiência nas 

tarefas mais críticas para execução da estrutura, no caso carpintaria.  Para melhorar 

esse aspecto, é importante que se invista em formação técnica dos oficiais de 

construção e encarregados para que a figura do especialista seja dispensável com o 

tempo. Soma-se a isso a necessidade de se buscar uma alternativa para que os 

pedreiros, carpinteiros, ajudantes, montadores e armadores possam exercer múltiplas 

funções nas obras sem ferir nenhuma prerrogativa legal, de modo que toda a equipe 

possa ser versátil, não apenas o encarregado.  
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Houve problemas em dar continuidade ao sistema ritmado com a evolução da obra. 

Quando o tipo de estrutura a ser produzida começou a ser alterado, com novas 

tipologias de lajes e vigas, a produção ritmada não seguiu com êxito. Algumas razões 

podem ser apontadas: 

 Estrutura indireta da obra estava mais enxuta uma vez que as atividades que 

representavam maior faturamento estavam se encerrando, acarretando em 

desmobilização de alguns colaboradores; 

 Término do contrato com empresa de consultoria; 

 A profissional responsável pela excelência operacional, ainda que em posição 

próxima ao diretor, encontrava resistência interna para mudanças e não tinha 

uma equipe de apoio definida para ajudar na implantação de mudanças. O fator 

se intensificou com a troca da diretoria de contrato, uma vez que o gerente de 

produção se mostrava contrário ao processo por acreditar que possuía 

melhores práticas obtidas ao longo de experiências profissionais passadas. 

Entende-se que o respaldo a tal profissional deveria ser maior. Outra alternativa 

seria a contratação de alguém com mais experiência no mercado para dar mais 

relevância ao projeto; 

 Resultado positivo do projeto não foi amplamente divulgado interna e 

externamente. Parte disso, pois a obra não possuía um sistema prévio de 

indicadores que, ao serem comparados, pudessem mostrar a eficácia do 

projeto. Os gráficos de produtividade e aderência ao planejamento 

apresentados neste trabalho foram criados por iniciativa do autor para esta 

dissertação e não chegaram a ser divulgados durante a execução da obra. 

Assim, a construtora não valorizou devidamente os ganhos obtidos; 

 Não havia qualquer forma de incentivos por parte do cliente para que a 

produtividade fosse maior. Ainda que fosse necessário atender ao prazo final 

da obra, todos os aditivos de prazo do contrato contavam com justificativas 

detalhadas explicando os atrasos e suas causas, de maneira que os marcos 

contratuais não eram necessariamente atendidos e não estavam previstas no 

contrato quaisquer bonificações por redução de prazo final de obra ou redução 

no custo de construção.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Pelo exposto ao longo deste trabalho, conclui-se que a implantação de um sistema de 

produção ritmada é possível para obras de infraestrutura, apesar de conter algumas 

peculiaridades. Esse sistema de produção ritmada é vantajoso para a construtora que 

o adota. Alguns dos benefícios obtidos foram: 

 Aumento da produtividade de equipes de forma e armação; 

 A aderência ao planejamento teve grande incremento, garantindo alinhamento 

aos objetivos da construtora; 

 Facilidade no controle e gestão das atividades em campo por meio de novos 

indicadores, quadros espalhados pela obra, relatórios diários e elaboração de 

planos de ação; 

 Maior integração entre diferentes departamentos da empresa, especialmente 

Planejamento e Produção; 

 Previsões mais corretas. 

A organização do trabalho dos encarregados de produção multidisciplinares também 

foi aspecto bastante relevante pois influiu na melhoria de desempenho das equipes e 

permitiu a definição de responsáveis únicos por cada estrutura da obra.  

Os princípios da filosofia lean foram atendidos com a adoção da produção ritmada, 

com destaque para a redução de atividades que não agregam valor ao cliente, 

redução da variabilidade, simplificação por diminuição de quantidade de etapas e 

redução de tempos de ciclo. Assim, é possível obter melhor aproveitamento dos 

recursos utilizados na obra, tendo em vista que a Construção Civil é responsável por 

intenso uso de mão de obra, materiais e equipamentos. 

Entende-se que a implantação pode ocorrer em outros projetos de infraestrutura, uma 

vez que não há adoção de novas tecnologias de elevado custo ou de conhecimentos 

restritos a uma quantidade pequena de profissionais no mercado.  
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O método de implantação da obra apresentado no estudo de caso pode servir de 

modelo para outras obras. Seguindo as mesmas etapas indicadas ao longo deste 

trabalho, cada obra pode implantar sua própria produção ritmada, determinando o 

ritmo que melhor atende suas demandas. Dessa maneira, é necessário que o 

levantamento das informações em cada projeto seja extenso a ponto de permitir a 

definição das seções de trabalho que facilitem o acompanhamento e controle da obra 

em questão. Destaca-se a importância dessa fase pois a determinação dos elementos 

repetitivos é um ponto de atenção para obras de infraestrutura. No estudo de caso foi 

necessário alterar a concepção inicialmente imaginada de seções de trabalho devido 

a diversas limitações construtivas e arquitetônicas existentes. 

Outras dificuldades apresentadas ao longo do processo podem ser destacadas, tais 

como a necessidade de se estabelecer uma nova cultura organizacional voltada a 

resultados geridos a curto prazo e com equipes multidisciplinares e a falta de 

integração com o desenvolvimento do projeto executivo.  

Alguns dos problemas poderiam ter sido sanados caso a implantação estudada nesse 

trabalho tivesse ocorrido em um momento anterior da obra, prévio ao início da 

construção. Maiores ganhos poderiam ser obtidos se a construtora e a projetista 

tivessem grande integração na fase de desenvolvimento de projetos executivos, tendo 

em vista o objetivo de facilitar a construção por meio de um sistema de produção 

ritmada. O empreendimento contaria, assim, com uma mentalidade de redução de 

desperdícios e otimização de recursos durante todo o seu ciclo de vida e os resultados 

finais da construção seriam ainda mais satisfatórios. Para outros empreendimentos 

recomenda-se a aplicação desses procedimentos já na concepção do projeto, o que 

daria maior magnitude a todas as melhorias implantadas. 

Os benefícios observados poderiam ter sido amplificados caso houvesse continuidade 

no projeto em questão, que foi prejudicada pelas mudanças no quadro de gestão da 

construtora, pela resistência cultural a mudanças, pelos poucos incentivos por parte 

do cliente e pelo fato de não haver uma base comparativa para os indicadores de 

produtividade. Tais questões podem ser melhor tratadas por meio de: criação de 

departamento especializado, nas construtoras, que implante a produção ritmada em 

diversas obras e que conte com sistema eficaz de apontamento de melhorias, apoiado 

pela Diretoria ou Presidência das empresas; treinamentos e workshops contínuos 
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para as equipes de obra; envolvimento do cliente desde a etapa de projeto; exploração 

de outras modalidades de contratação que gerem incentivos a projetos que 

apresentem maior eficácia na utilização de seus recursos e adoção de programas de 

melhoria contínua em obras. 

Outro fator a ser desenvolvido é a integração com fornecedores e outros stakeholders, 

de maneira a permitir que a produção ritmada se estenda a toda a cadeia produtiva e 

os ganhos sejam potencializados. 

A implantação do sistema de produção ritmada deve ser, portanto, melhor difundida 

em obras de infraestrutura, pois permite ganhos significativos em produtividade e 

gestão. Além disso, há um alto potencial de desenvolvimento a ser explorado 

considerando melhorias nas dificuldades relatadas.  

Como sugestões para trabalhos futuros tem-se: 

 Exploração do uso do Building Information Modeling (BIM) aliado a um sistema 

de produção ritmada concebido no desenvolvimento de projeto; 

 Comparação entre as modalidades de contratação de obras de infraestrutura e 

as dificuldades para implantação da filosofia lean construction; 

 Analisar como pode ser feita a promoção do sistema ritmado de modo a integrar 

clientes e fornecedores; 

 Análise da implantação de conceitos lean em obras de infraestrutura a partir da 

concepção do projeto, indicando os diferenciais que puderam ser adotados; 

 Implantação de indicadores de produtividade e gestão em fases preliminares 

de empreendimentos e análise da evolução dos mesmos com o tempo. 
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