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Resumo 

O setor de construção, apesar da crise atual, movimenta bilhões de reais por ano no 

Brasil. Mesmo assim, este apresenta vários pontos deficientes, como por exemplo: 

improdutividades, desperdícios, falhas de planejamento e má de definição de escopo. A 

proposta deste trabalho é verificar como a recente metodologia de gerenciamento de projetos 

LeAgile poderia contribuir na fase de Comissionamento, na qual os equipamentos e sistemas 

serão testados e transferidos para o cliente e as fases anteriores, como projeto, suprimentos e 

construção, serão certificadas e comprovadas. O método LeAgile, é união de características da 

metodologia Lean, explicada em dois capítulos como Lean Project Management e Lean 

Construction, e do gerenciamento de projetos ágeis (Agile). O aproveitamento de uma nova 

metodologia poderia garantir um destaque no mercado para a empresa que resolver empregá-la 

e potencializar características já exploradas em dois métodos bastante explorados em outros 

setores com o Lean na manufatura e o Ágil nos projetos de software.  

 

 Palavras Chave: LeAgile. Comissionamento. Construção.  Gerenciamento. 

    



 

 

Abstract 

The construction industry, despite the current crisis, moves billions of reais per year 

in Brazil. Even so, it presents several deficient points, such as: unproductiveness, waste, 

planning failures and poor definition of scope. The purpose of this work is to verify how the 

recent LeAgile project management methodology could contribute to the Commissioning phase, 

in which the equipment and systems will be tested and transferred to the client and the previous 

phases will be certified and proven, such as design, supply and construction. The LeAgile 

method is a union of characteristics of the Lean methodology, explained in two chapters such 

as Lean Project Management and Lean Construction, and Agile Project Management. The use 

of a new methodology could guarantee a spotlight in the market for the company that resolves 

to employ it and can increase characteristics already exploited in two methods quite exploited 

in other sectors, aslike Lean in the manufacture and Agile in the software projects. 

 Key Words: LeAgile. Commissioning. Construction. Management. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Problema e Justificativa 

Segundo as Contas Nacionais Trimestrais 4º tri/2017, emitidas pelo IBGE, o setor de 

construção civil brasileiro foi responsável por 5,2% do PIB em 2017, representando 

aproximadamente 340 bilhões de reais. Porém, de acordo com o mesmo relatório, a 

Construção foi destaque negativo, pois teve o décimo quinto trimestre consecutivo de retração 

do setor, apresentando uma taxa de variação anual de -5,0%, demonstrando que ainda está 

com dificuldades de recuperação, conforme a figura 1. 

 

Figura 1- PIB e subsetores - IBGE, 2017. 

Também, segundo estudo emitido pela FIRJAN (2014) (Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN), Construção Civil: desafios 2020:  

Nos últimos 10 anos o segmento passou por um significativo processo 

de expansão no Brasil, com o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) do setor superando o do país. Mesmo considerando os efeitos da 

crise internacional, esse dinamismo vem sendo sustentado, o que 

implica novos desafios em relação à inovação, tecnologia, qualificação 

profissional e ao estabelecimento de ambientes de negócios que 

favoreçam a produtividade, a competitividade empresarial e o 

desenvolvimento do país. 
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De acordo com Isatto et al.(2000), estima-se que mais de dois terços do tempo gasto 

pelos operários em obras são alocados em atividades que não agregam valor ao produto final, 

tais como transporte, espera por material e retrabalhos. Estudos realizados no Brasil e no exterior 

comprovam o fato da necessidade do planejamento, apontando que as principais causas de baixa 

produtividade no setor da construção estão diretamente ligadas às deficiências no planejamento e 

no controle. Sendo assim, o planejamento da produção deverá focar nas atividades que agregam 

valor, e não no sistema de produção como um todo, para melhorar também a eficiência dos 

fluxos. 

Mesmo com tanta importância na economia do país, e significativo volume de 

investimentos, o setor da construção é caracterizado, no Brasil e no mundo, por um grande grau 

de improdutividade devido a vários fatores. Ocorrem singularmente em todo o processo de 

construção, desde a fase de gestão da informação, falhas no planejamento, definição de escopo 

até ao desperdício provocado pelo operário. Destes, normalmente os fatores mais relevantes são 

o elevado grau de complexidade das atividades que serão executadas, a imprevisibilidade dos 

acontecimentos, mau planejamento e controle dos projetos e a mão-de-obra pouco qualificada. 

Dentro desse contexto, sugere-se que nas empresas de construção brasileiras seja 

implementado todo esforço para redução de desperdícios, ganhos de resposta a mudanças, 

melhorias de produtividade, impactos no valor agregado e garantia de participação ativa do 

cliente, devem ser avaliados como pontos de melhorias do setor. Sendo assim, novas práticas 

de gerenciamento, como a LeAgile, devem ser estudadas e analisadas pelo setor, inclusive na 

fase de comissionamento, pois é nesta onde os equipamentos serão testados e entregues, e todas 

as outras fases anteriores como projeto, suprimentos e construção serão colocadas à prova. 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo analisar os impactos da aplicação da metodologia 

de gerenciamento de projetos LeAgile na indústria de construção no Brasil durante a fase de 

comissionamento. Além disso, é feita uma comparação entre as metodologias tradicionais de 

gerenciamento de projeto com as metodologias Lean, Ágil e LeAgile. E também, inferir como 

o gerente de projetos pode melhorar e executar atividades baseadas nestes métodos durante a 

fase de comissionamento. 
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1.3 Delimitação do Tema 

Esta tese limita-se à pesquisa e comparação de metodologias e filosofias de 

gerenciamento de projetos tradicionais ou aplicadas em outros setores industriais, e como o 

conceito/método LeAgile pode ser utilizado para contribuir em agilidade e na redução de 

desperdícios na fase de comissionamento na indústria de construção. 

1.4 Metodologia 

O método de pesquisa utilizado é o qualitativo, apoiando-se em pesquisa bibliográfica 

baseada nos temas “Metodologia Lean”, “Gerenciamento de Projetos Ágeis” e “Gerenciamento 

de projetos LeAgile”.  

1.5 Forma de desenvolvimento do trabalho 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro constituído pela 

Introdução, que pretende ser explicativa sobre os assuntos abordados e os objetivos a alcançar, 

além de apresentar a estrutura do documento. 

O capítulo 2, apresenta a descrição dos principais conceitos e explanações sobre 

Comissionamento, Lean Project Management, Construção Lean, Metodologia de 

gerenciamento de projetos ágeis (Agile), Gerenciamento de Projetos LeAgile e a inferência 

sobre as possíveis vantagens e dificuldades da aplicação de um método combinado Lean e Agile 

na fase de comissionamento dos projetos de construção no Brasil. 

No capítulo 3, as possíveis conclusões são descritas, os objetivos são apurados 

cumpridos e a viabilidade deste modelo no cenário descrito é verificada.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 2.1 Comissionamento 

Comissionamento é o uso de uma metodologia disciplinada, sistemática e profissional 

para converter uma recente construída planta industrial numa unidade totalmente integrada e 

operacional de uma forma mais segura, eficiente, com custo benefício e num prazo coerente. 

Para obter a partida e as métricas de produção desejadas, onde possível, conforme o ideal de 

consegui-lo certo na primeira tentativa (KILLCROSS, 2011, tradução própria).  

O comissionamento é o processo de garantia da qualidade que inclui planejar e 

documentar meticulosamente os vários testes que foram executados e de forma segura a garantir 

que a instalação foi construída e está pronta para operar de acordo com as especificações de 

projeto (MOULIK, 2012, tradução própria). 

É a transição entre a construção e a operação de uma instalação. E como para a grande 

maioria dos projetos, um tempo considerável é desperdiçado durante as fases predecessoras, 

como suprimentos e construção, o prazo estipulado inicialmente para o comissionamento é 

comprimido devido aos marcos de produção da planta já estabelecidos nos contratos. Nesta 

situação, a instalação e montagem são feitas de forma apressada e alguns requisitos de qualidade 

são suprimidos, resultando numa atmosfera de comissionamento com cronograma limitado e 

aparecimento de novos riscos não previstos nas fases iniciais.  

Como a planta é primeiramente submetida às condições de operação projetadas nesta 

fase, as falhas de equipamentos, componentes ou instalações neste momento podem impor 

pesadas perdas de receita e atrasos consideráveis.  

Sendo assim, a implementação de metodologias, além das já tradicionais utilizadas, que 

possibilitem a melhoria da interface com o cliente, o gerenciamento enxuto (com redução de 

perdas), podem facilitar a transferência das instalações, aumentar as margens de lucro e a 

satisfação do cliente.  

2.2 Lean Project Management 

A ameaça à produção em massa, explorada por Henry Ford no início do século 20, 

veio de uma fonte improvável, de um pequeno fabricante japonês, a Toyota. Eiji Toyoda, foi 

para os EUA para aprender a produção em massa, em 1950, com o intuito de melhorar a 
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fabricação de automóveis no Japão. Mesmo com tudo que aprendeu, Toyoda visualizou muitas 

deficiências no modelo de produção que estudou, agregando com a restrição de capital, leis 

trabalhistas rígidas e falta de espaço físico encontradas no Japão. Ele e seu chefe de produção 

Taiichi Ohno, criaram uma ideologia, alternativa à produção em massa, chamada Sistema 

Toyota de Produção (TPS) a precursora da Produção Lean.  

Segundo Womack et al., no livro “Máquina que Mudou o Mundo" (1992), Taiichi 

idealizou que uma visão global dos sistemas do processo de fabricação era a chave para garantir 

a eficiência, qualidade e fluxo através do sistema. Como consequência, o desperdício, definido 

como custo, tempo e esforço, foi atacado implacavelmente pelo núcleo de trabalhadores de 

fabricação semiqualificados da Toyota. O maior exemplo de eliminação de desperdício, foi a 

diminuição das mudanças ao longo do tempo das matrizes de estampagem. Para abater o tempo 

ocioso, Ohno inventou sistemas flexíveis de ferramentas que reduziram as trocas de matrizes 

de um dia para três minutos. Este fato, possibilitou que a Toyota fizesse pequenos lotes de peças 

conforme o necessário e eliminasse grandes estoques de peças idênticas geradas por longos 

ciclos de estampagem. 

Os trabalhadores da Toyota também foram capacitados para fazer mudanças e 

melhorar o sistema à medida que os problemas apareciam. Todos os buffers de estoque entre 

processos e fornecedores foram reduzidos ou eliminados, para promover um fluxo de fabricação 

contínuo, porém muito frágil. Técnica, a qual, foi denominada como entrega Just-In-Time. 

Devido a vulnerabilidade dos processos Just-In-Time, os problemas de fabricação foram 

rapidamente resolvidos em vez de deixá-los para o final da linha. Como resultado, a qualidade 

dos produtos acabados era quase perfeita, sem retrabalho. Através da redução de desperdícios 

e melhoria contínua, alta eficiência e qualidade, as fábricas da Toyota tornaram-se exemplo 

para o restante do mundo.  

A comunicação era vital para manter o sistema de produção enxuta. As informações 

sobre a fabricação fluíam facilmente da produção para os departamentos de engenharia. 

Permitindo aos engenheiros entender como suas decisões impactariam o processo de fabricação, 

com isso reduziu-se a chance de introduzir desenhos não-fabricáveis nas plantas. 

Em "Lean Thinking" (Womack e Jones, 1996), os autores criaram cinco princípios que 

foram apresentados como uma estrutura a ser utilizada por uma organização para implementar 

o pensamento enxuto, aumentando a possibilidade de aplicação dos conceitos apresentados 



6 

 

anteriormente.  Womack e Jones afirmaram que a maneira Lean de pensar, permite que as 

empresas especifiquem valor, alinhem a criação de valor na melhor sequência, conduzam estas 

atividades sem interrupção sempre que alguém as solicitar e desempenhem o trabalho de 

maneira mais efetiva.  Os Cinco Princípios do Lean (Mentalidade Enxuta) segundo Womack e 

Jones: 

 • Princípio Um – Valor – É a capacidade de entregar ao cliente no tempo certo com 

um preço apropriado, e definido caso a caso pelo cliente. Valor é o ponto crítico inicial para o 

pensamento Lean e só pode ser definido pelo cliente final. O utilizador do produto, ou o cliente 

final, é diferenciado dos consumidores intermediários, como vendas, marketing, distribuição, 

fornecedores, etc.  

• Princípio Dois - Fluxo de Valor – O fluxo de valor é definido pelo pensamento Lean 

(Lean Thinking) como o conjunto de todas as atividades específicas para projetar, ordenar, e 

fornecer um produto especifico, do conceito ao lançamento, do pedido à entrega, e da matéria 

prima ao produto nas mãos do cliente. Existem três tipos de atividades no fluxo de valor: um 

tipo agrega valor, e os outros dois tipos são “muda” (palavra japonesa para desperdício). O 

primeiro tipo de muda são as atividades que não geram valor, mas são inevitáveis devido às 

tecnologias correntes ou aos ativos de produção. O segundo tipo de muda são as atividades que 

não geram valor e são evitáveis imediatamente. 

• Princípio Três – Fluxo Contínuo – O princípio Lean de fluxo contínuo é definido 

como “a realização progressiva das tarefas ao longo do fluxo de valor, com que o produto 

percorra do projeto ao lançamento, pedido à entrega e matéria prima para as mãos do cliente 

sem paradas, sobras e retrabalhos”.    

• Princípio Quatro –Produção Puxada – Seu principal foco é eliminar a produção em 

excesso, assim definido como um sistema de produção em cascata, e as instruções de entrega 

vem das atividades de fluxo abaixo para a operação de fluxo acima, no qual nada é produzido 

pelo fornecedor acima até que o cliente abaixo sinalize a necessidade.  

• Princípio Cinco – Perfeição – É o princípio que busca a melhoria contínua dos 

processos, pessoas, produtos, etc. com o objetivo de agregar valor ao cliente sempre, ou seja, 

completa eliminação dos muda. Este princípio leva ao processo que nunca acaba, pois sempre 

haverá atividades que serão consideradas muda no fluxo de valor e a completa eliminação dos 

desperdícios é mais um estado de desejo do que uma meta a ser alcançada. 
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 Segundo Ballard e Howell (2003), projetos são sistemas de produção temporários. 

Quando esses sistemas são estruturados para fornecer o produto, maximizando valor e 

minimizando o desperdício, eles são considerados projetos "enxutos" (Lean). O gerenciamento 

de projetos Lean difere do gerenciamento tradicional de projetos não apenas nos objetivos que 

busca, mas também na estrutura, na relação e os participantes de cada fase. A tabela 1, apresenta 

algumas diferenças entre as abordagens Lean e a tradicional (não Lean) apontadas pelos autores. 

Lean Tradicional (Não Lean) 

Foco no sistema de produção 
O foco está nas transações e no 

contrato 

Metas de transformação, fluxo e valor Meta de transformação 

Os participantes da fase seguintes 

estão envolvidos nas decisões das fases 

anteriores 

As decisões são tomadas 

sequencialmente por especialistas e "jogadas 

por cima do muro" 

Produto e processo são projetados em 

conjunto 

O projeto do processo só inicia após a 

conclusão do projeto do produto 

Todo os estágios do ciclo de vida do 

produto são considerados no projeto 

Nem todos os estágios do ciclo de vida 

são considerados no projeto 

As atividades são executadas no 

último momento responsável 

As atividades são executadas o quanto 

antes 

Esforços sistemáticos são feitos para 

reduzir os prazos de entrega da cadeia de 

suprimentos 

Organizações separadas se unem 

através do mercado e aceitam o que o 

mercado oferece 

O aprendizado é incorporado ao 

gerenciamento do projeto, da empresa e da 

cadeia de suprimentos 

A aprendizagem ocorre 

esporadicamente 

Alinhamento com os interesses dos 

stakeholders  

Os interesses dos stakeholders não 

estão alinhados com o projeto 
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Os buffers são dimensionados e 

alocados para realizar sua função de absorção 

da variabilidade do sistema 

Buffers são calculados e localizados 

para otimização localizada.  

Tabela 1-  Comparação Lean X Tradicional, Ballard e Howell (2003) 

 

Koskela (2001) foi o primeiro que alertou a indústria da construção para a revolução 

na manufatura, desafiando-a a explorar e adotar estes novos conceitos e técnicas. Todo sistema 

de produção engloba o projeto e a fabricação de um produto. O gerenciamento da produção e 

consequentemente do projeto é conhecidamente utilizado para projetar, operar e melhorar os 

sistemas de produção.  

Os sistemas de produção são projetados para atingir três objetivos fundamentais: 

Entregar o produto, maximizar o valor e minimizar o desperdício (KOSKELA, 2000). 

2.3 Construção Lean  

A Construção Lean começa com a entrega dos materiais e das informações relevantes 

para sua instalação (projeto de detalhamento). A montagem é concluída quando o cliente faz 

uso benéfico da instalação, o que geralmente ocorre após o comissionamento e a partida 

(BALLARD & HOWELL, 2003, tradução própria).  

Uma outra definição, é que a Construção Lean é uma “maneira de projetar sistemas de 

produção para minimizar o desperdício de materiais, tempo e esforço, a fim de gerar a 

quantidade máxima possível de valor” (KOSKELA, 2002, tradução própria) . 

Koskela (2000) também define construção como uma série de atividades que agregam 

e outras que não agregam valor. Essa visão contribui para a teoria de transformação-fluxo de 

valor. Ele enxerga a construção como um fluxo contínuo de materiais e/ou informações ao invés 

de atividades de conversão. Ele desenvolveu onze princípios heurísticos foram desenvolvidos 

para direcionar como o fluxo dos processos devem ser projetados, controlados e melhorados na 

prática. Estes princípios definem os problemas de fluxo de processos, assim como a 

complexidade, transparência e controle segmentado.  

De acordo com Ballard e Howell (2003), projetos são conhecidos, há muito tempo, em 

termos de fases, como por exemplo pré-projeto, projeto, suprimentos e instalação. Algumas das 
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principais diferenças entre as entregas dos projetos tradicionais e Lean dizem respeito à 

definição das fases, o relacionamento entre elas e os participantes em cada fase.  

O modelo da figura 2, representa uma série de fases em triângulos sobrepostos, o 

primeiro dos quais é "Definição do Projeto", que inclui objetivos e valores de clientes e partes 

interessadas, conceitos de design e critérios de design. Cada um desses elementos pode 

influenciar o outro, portanto, é necessária uma conversa entre os vários interessados. 

Normalmente, todos saem com uma compreensão diferente e melhor do que trouxeram com 

eles. Representantes de todas as etapas do ciclo de vida da instalação estão envolvidos nessa 

fase inicial, incluindo membros da equipe de produção que deve projetar e construir o produto 

(BALLARD & HOWELL, 2003, tradução própria).  

 

Figura 2- Tríades do Sistema Lean de Entrega de Projetos ("Lean Project Delivery System" LPDS), Ballard e Howell , 2003. 

Outra contribuição para o gerenciamento da construção, é o Last Planner, com foco 

em seus processos, protocolado por Ballard em 1993. Este método emprega três etapas: 1) um 

Plano Mestre identificando todos os pacotes de trabalho e sua sequência para o trabalho em 

geral, ou seja, o que deve ser feito; 2) um Plano Lookahead de 5 a 8 semanas, garantindo pacotes 

de trabalho sólidos para os quais todas as restrições são removidas, ou seja, o que pode ser feito; 

e 3) o Last Planner, um planejamento de trabalho semanal especificando o que será feito no 

local de trabalho.  
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O Last Planner provou ser uma ferramenta muito útil para a gestão de processos de 

construção, o monitoramento da eficiência do planejamento, a estabilização dos fluxos de 

trabalho e a melhoria da produtividade (CHRISTOFFERSEN et al., 2001). 

2.4 Metodologia de gerenciamento de projetos ágeis (Agile) 

A metodologia de gerenciamento de projetos ágeis é usualmente vista como um grupo 

de disciplinas, ferramentas e técnicas experimentadas e comprovadas para acelerar e entregar 

as atividades no tempo previsto.  

Em 2001, dezessete líderes pensadores da indústria de desenvolvimento de software 

se reuniram e criaram o Manifesto para Softwares Ágeis, desenvolvendo os valores abaixo: 

 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós 

mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a 

valorizar: 

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas 

Software em funcionamento mais que documentação abrangente 

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

Responder a mudanças mais que seguir um plano 

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à 

esquerda. (AGILE MANIFESTO, http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html . 

Acesso em: 03 de ago. de 2018.) 

 

O Manifesto Ágil (2001) apresenta ainda 12 princípios, apresentados a seguir: 

  Satisfazer o cliente através da entrega rápida e contínua de softwares funcionais;  

 Mudanças tardias são bem-vindas;  

 Entregar softwares funcionais frequentemente;  

 Cooperação diária entre desenvolvedores e empresários;  

 Desenvolver projetos com pessoas motivadas. Dar-lhes o meio adequado e o suporte 

necessário para que elas desenvolvam o seu trabalho;  

 A forma mais eficaz e eficiente de transmitir informações para e entre a equipe é 

através da comunicação face a face;  

 Software funcional é a medida primária do progresso do projeto;  
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 Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável; 

 Atenção contínua a excelência técnica e bom design aumenta a agilidade;  

 Simplicidade, arte de maximizar a quantidade de trabalho a não ser feita, é essencial;  

 As melhores arquiteturas, requisitos e designs surgem de equipes auto gerenciadas;  

 Regularmente, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, e então faz os 

ajustes necessários para tal. 

Segundo Highsmith (2004), agilidade é a habilidade de criar e responder a mudança 

de forma a obter lucro num ambiente de negócios turbulento e também balancear flexibilidade 

e estabilidade. Por isso, o triângulo Ágil, que é uma extensão do “triângulo de ferro” do 

tradicional gerenciamento de projetos (escopo, custo e cronograma), é baseado em: 

Valor – entrega para o cliente em termos de produto liberado. 

Qualidade - entrega contínua de produtos de alta qualidade e adaptáveis. 

Restrições - o escopo, o cronograma e o custo tradicionais.  

Baseado no disposto acima, as equipes ágeis devem se concentrar em liberar o projeto 

em vez de ficarem restritas pelo triângulo de ferro. Os três pontos principais do triângulo de 

ferro sucumbiriam em um ponto do triângulo ágil chamado de restrições. Os outros pontos 

definem o objetivo do projeto de obter o valor e a qualidade das entregas que são de extrema 

importância para as partes interessadas e que exigiriam mais atenção da equipe do projeto. 

A implantação do método exige mudanças significativas nas atitudes e práticas 

tradicionais, e não menos importante, na atitude de mudar a si mesmo. Tal atitude, de acordo 

com Hock (2000),  é uma combinação harmoniosa de caos e ordem, ou com mudanças caórdicas 

(caos + ordem).   

De outra forma, a mudança é tradicionalmente vista como uma ameaça à conformidade 

com o que foi planejado. Porém, a dificuldade com essa visão é que somos incapazes de 

descrever adequadamente um sistema interativo em primeiro lugar. Portanto, tentar persistir na 

definição inicial de requisitos exaustivos é ignorar a oportunidade de melhorar a compreensão 

em todo o projeto (OWEN E KOSKELA, 2006). 

De forma a organizar as atividades, o gerenciamento de projetos ágeis utiliza equipes 

pequenas, capacitadas e com múltiplas habilidades. Onde o gerente de projetos tem o papel de 
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fornecer liderança e facilitar os processos, as equipes são normalmente auto gerenciadas e a 

comunicação é facilitada com a diminuição de protocolos e ruídos de sistemas. 

Grande parte dos gerentes de projetos, reconhecerá a necessidade de seguir um 

cronograma sequencial detalhado e a grande dificuldade que é retomar o plano quando as coisas 

derem errado. No entanto, as práticas de gerenciamento de projetos ágeis defendem que o 

planejamento seja executado até um nível no qual os planejadores atuem no curto prazo, para 

que o risco seja reduzido e que o valor inicial seja entregue ao cliente, assim as decisões serão 

postergadas até o último momento.  

As mudanças, na visão do gerenciamento de projetos ágeis, são uma oportunidade para 

melhorar o valor percebido pelo cliente. Ou seja, como todo projeto é um sistema interativo, 

seu escopo deve ser controlado continuamente e definido apenas a medida em que pode ser 

compreendido e priorizado a partir das perspectivas de realização de valor e mitigação de risco. 

Pode-se, então, usar o conhecimento da equipe do projeto, incluindo o cliente, para controle, 

feedback rápido e produzir de forma iterativa e incremental o melhor valor possível. 

Para agregar valor ao cliente, é necessário focar em entregas rápidas, por meio de 

várias iterações (AUGUSTINE et al., 2005). No fim de cada iteração, o conceito não é 

apresentar documentos, mas sim funcionalidades. Outro aspecto importante é a necessidade da 

presença e envolvimento do cliente durante todo o projeto (KARLSTROM E RUNESON, 

2005), tanto no nível técnico quanto gerencial, permitindo a agilidade para obter feedbacks 

contínuos e identificar os atributos mais importantes para o produto, mudanças de escopo e 

priorizações necessárias. 

Karlstrom e Runeson (2005) argumentam também em comunicação direta, face a face, 

como uma prática ágil. Além disso, para Augustine et al. (2005), a comunicação prática com o 

cliente envolve entregar funcionalidades inteiras ao invés de documentações que sejam apenas 

partes das funcionalidades. Outra forma de tornar a comunicação ágil é dividindo as tarefas em 

sub tarefas e entregas em sub entregas, permitindo um maior entendimento do que deve ser 

feito. 

Ainda na visão do controle e monitoramento, o gerenciamento de projetos ágeis conta 

com métricas mínimas, precisas e atualizadas, exibidas como "grandes imagens visíveis", para 

garantir que o controle do projeto seja feito rapidamente. Um bom exemplo desta utilização é 
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o ambiente de desenvolvimento de produtos da Toyota, Oobeya (grande sala em japonês), que 

agrupa métricas significativas de controle e envolve todas as áreas funcionais em um só lugar. 

 

2.5 Gerenciamento de Projetos LeAgile 

Segundo Iqbal (2015), o Lean é uma filosofia, enquanto que o gerenciamento ágil é 

um framework conceitual regido pelo Manifesto Ágil (2001). O Lean trabalha na redução do 

desperdício, dando valor ao cliente com uma equipe integrada e colaborativa. O foco principal 

do Agile não é no valor, mas na satisfação do cliente através de interações simples que trabalham 

com uma equipe auto organizada.  

Onde o Lean maximizaria a lucratividade, a agilidade maximizaria as vendas, 

mantendo o cliente satisfeito. O Lean precisa de planejamento elaborado na frente, como no 

modelo em cascata, não deixando as atividades em acaso, enquanto os planos ágeis mudam 

continuamente ao longo da vida do projeto em iterações menores. 

A tabela 2, representa uma comparação de Lean e ágil, de acordo com Batchelor, 2001. 

Lean Ágil 

Principalmente uma filosofia Um framework conceitual 

Foco no valor para o cliente Foco na satisfação do cliente 

Foco em eliminar desperdícios Foco na simplicidade 

Equipes integradas e colaborativas Equipes auto organizadas 

Planejamento diário e semanal Cooperação estreita e diária entre 

todas as partes 

Foco na melhoria da 

confiabilidade e redução da duração total 

das atividades 

Foco na velocidade e adaptação às 

circunstâncias de mudança 

Maximizar a lucratividade 

reduzindo os custos 

Maximização rentável das vendas 

Tabela 2 - Comparação entre Lean e Ágil, Batchelor, 2001. 
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Segundo Pitagorsky (2006), os objetivos de combinar Lean e Agile são oferecer 

eficiência e eficácia de desempenho por meio de comunicação fluida e significativa, equipes 

auto gerenciadas e compromisso com o sucesso. A mudança gerenciada e a melhoria contínua 

são integradas ao processo. Tanto Lean quanto Agile reconhecem a necessidade de uma 

mentalidade aberta que valoriza a complexa interação entre eficiência, pessoas, comunicação e 

entrega de resultados significativos. Combinar as melhores partes de múltiplas abordagens 

requer criatividade e funciona contra o “fundamentalismo de processo”. O Lean foca em 

eliminar o desperdício para maximizar a eficiência, reduzir custos e aumentar o rendimento e a 

qualidade. O Agile tem como foco principal a obtenção de resultados, minimizando a 

documentação e o controle desnecessários e maximizando as comunicações orgânicas abertas. 

O foco do Lean na melhoria contínua do processo, com base em sistemas analíticos e análise 

de processo de desempenho, agrega valor significativo à abordagem intuitiva do Agile, 

geralmente mais informal e de projeto único. A abordagem informal modera a abordagem 

analítica para manter a melhoria contínua, por si só, enxuta e ágil. 

Conforme Iqbal (2015), o sistema Last Planner (LP) o é enxuto por natureza, já que 

concentra em diminuir o desperdício e aumentar a produtividade. O sistema LP consegue isso 

através de uma abordagem muito semelhante à ágil. O Último Planejador é a pessoa que 

realmente está realizando o trabalho ou o supervisor de nível mais baixo em construção. O 

planejamento não é centrado e o envolvimento deste Último Planejador é essencial. O Último 

Planejador interage com o cliente de forma semelhante ao ágil. Com base no feedback, o Last 

Planner ajusta e melhora o plano em movimento.  Isso faz com que o planejamento seja um 

esforço colaborativo, alcançando melhores compromissos.  

De acordo com Pitagorsky (2006), a cultura organizacional e a maturidade, além da 

capacidade de gerenciar conscientemente a mudança, são fatores críticos para adaptar a 

agilidade Lean. Sem um certo grau de maturidade em gerenciamento de projetos, a parte Lean 

pode cortar muito e a agilidade pode desenvolver-se de modo que todo o controle “saia pela 

janela”. A maturidade traz consigo uma valorização da formalidade e uma infraestrutura que 

promove a consistência, garante o gerenciamento eficaz do portfólio e suporta a capacidade de 

gerenciamento de projetos. Ao mesmo tempo, a maturidade sem uma agilidade Lean não é 

possível. A organização madura aprimora continuamente seu processo para minimizar o 

trabalho com papel e a burocracia enquanto realiza a devida diligência em relação ao 
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planejamento e controle. A maturidade baseia-se na capacidade de aplicar o grau certo de 

disciplina, rigor e formalidade a cada projeto, de acordo com as necessidades situacionais.  

Também na visão de Pitagorsky (2006), motivar as partes interessadas para encontrar 

o equilíbrio certo entre disciplina, planejamento, controle, consistência e flexibilidade é um 

elemento crítico. É necessário reforçar continuamente a mensagem através de comunidades de 

prática, revisões posteriores ao projeto e conhecimento no tempo sobre as melhores práticas, 

modelos disponíveis e exemplos de projetos. 

De acordo com Iqbal (2015), quando um líder de projeto aplica a mentalidade de 

ambos, Lean e ágil, e ainda quer manter o equilíbrio, ele deve estar atento ao fato de que a 

ênfase ágil na velocidade e flexibilidade não deve afetar o fluxo de valores ou resultar em 

desperdício. Da mesma forma, a ênfase Lean na melhoria do processo e a observação minuciosa 

de valor e desperdício não devem sacrificar a velocidade. As características de um líder LeAgile 

incluiriam: ser um líder de mudança, orientado a valor, consciente dos desperdícios, orientado 

ao processo, alcançando resultados mensuráveis, mantendo as partes interessadas engajadas e 

satisfeitas, comunicando-se regularmente, adaptando-se proativamente a mudança, um líder 

servidor, uma pessoa do povo e altamente flexível e previsível. Líderes LeAgile são eficientes 

e eficazes, permitem o aprendizado e são facilitadores.  

Conforme Asefeso (2014), o líder Lean e ágil deve conduzir os projetos da seguinte 

maneira: 

- Maximizar o valor e minimize o desperdício; 

- Gerenciar o tempo como um ativo; 

- Estabelecer uma cultura de melhoria contínua; 

- Ativar falhas ou riscos seguros; 

- Aumentar a previsibilidade; 

- Adaptar-se proativamente a mudanças; 

- Esforçar-se para obter resultados mensuráveis com antecedência. 
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2.6. Possíveis vantagens e dificuldades da aplicação de um método combinado Lean e Agile 

na fase de comissionamento dos projetos de construção no Brasil  

O modelo sugerido, englobaria a aplicação, das técnicas Lean Construction e Agile 

combinadas, e além das vantagens já descritas destas metodologias e ferramentas aplicadas de 

forma singular, são listadas vantagens como por exemplo: 

- Simplicidade na comunicação, informação igual e lepidez na tomada de decisão (uma 

vez que as partes interessadas e participantes estiverem familiarizadas com o modelo), pois as 

funções ágeis garantiriam uma participação ativa do cliente nas decisões e priorizações do 

comissionamento com a realização de reuniões diárias como “salas de guerra”. Pois, 

normalmente, o cliente final possui informações e conhecimento sobre o funcionamento e 

operação da planta em questão; 

- Rapidez nos processos e diminuição da burocracia (sempre haverá um procedimento 

a seguir) – gerando uma diminuição dos prazos. Visto que, ambas metodologias pregam a 

melhoria contínua com a utilização de lições aprendidas na atualização dos ativos 

organizacionais, os procedimentos utilizados na fase de Comissionamento, como os de 

execução de testes e formalização de entregas, só precisariam ser adaptados de acordo com o 

projeto e o cliente e a equipe do projeto já estaria familiarizada com eles. 

- Agilidade no controle e planejamento do projeto, de modo que qualquer mudança de 

escopo ou prioridade gerada, por qualquer motivo, seja ponderada e tratada com velocidade e 

assertividade, gerando o menor impacto no prazo do projeto. Mesmo com um planejamento 

inicial baseado na declaração de escopo acordada, ainda seja essencial, é igualmente essencial 

ser flexível para acomodar as necessidades na evolução do cliente e dos membros da equipe 

com relação ao projeto, e os fatores externos, ainda mais na fase de comissionamento onde o 

risco de encontrar problemas nos testes dos equipamentos e a expectativa de receber o projeto 

é maior. 

- Entregas parciais focadas na satisfação do cliente e mesclada com o desenvolvimento 

destas entregas. Na fase de comissionamento, as funcionalidades podem ser divididas em 

sistemas menores, testadas e aceitas total ou parcialmente pelo cliente final. Esta ação requer 

um relacionamento muito próximo entre o escopo do projeto, os membros da equipe, o gerente 

de projeto e o cliente. 
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Mesmo com as vantagens listadas acima, a aplicação dessa metodologia sofreria com 

várias dificuldades conforme abaixo: 

- Mão de obra pouco qualificada e alta taxa de turnover. Pois, segundo estudo da 

FIRJAN (2014) o setor da construção civil é o segundo setor com menor participação na 

educação profissional, e como a demanda de projetos não é constante, os trabalhadores têm 

muita rotatividade. Baseado neste fato, a utilização de equipes auto gerenciadas e adaptativas 

seria muito dificultosa. 

- Prazo já comprometido para a fase de comissionamento, devido à atrasos das fases 

anteriores e compromissos firmados com o cliente. Sendo assim, a aplicação de qualquer 

metodologia nova, não surtiria um efeito significativo devido à impossibilidade de executar 

todas as atividades em tempo hábil.  

 

3. CONCLUSÕES 

A indústria da construção que move bilhões de reais, notadamente organizada e 

estruturada, e que supostamente administra os recursos com mais eficiência, ainda possui muito 

desperdício. O conceito de construção Lean, está sendo difundido e implementado em projetos 

de construção ao redor do mundo, devido à preocupação com a redução de desperdícios, como 

o Last Planner, que possui algumas características da LeAgility. 

Segundo Iqbal (2015) , os projetos deste setor certamente têm objetivos mais claros e 

escopo estático, por isso é automaticamente assumido por muitos que a agilidade não é usual 

para a construção, o que poderia gerar alguma oposição à sua aplicação. A quantidade de 

projetos de construção pode ser menor em comparação com os projetos de software, mas os 

orçamentos dos projetos de construção são muito maiores do que os projetos de todas as 

indústrias de software juntas.  

A possibilidade de reduzir o desperdício em projetos de construção e torná-los muito 

mais eficientes, rápidos, flexíveis, produtivos e lucrativos, deve gerar a busca por tais 

metodologias em tempos de crise, onde há escassez de projetos e diminuição da margem de 

lucros, ou em tempos de grande abundância de projetos devido à competividade.  
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Sendo assim, para o futuro da indústria da construção, deverão ser avaliadas 

metodologias de gerenciamento que possibilitem a geração de economia de tempo e custo, bem 

como o aumento da satisfação dos acionistas e mais vendas, gerando ainda mais lucros.   

Para isso, o apoio dos patrocinadores (gestores das empresas), clientes e do governo 

federal seria de extrema importância para necessidade de qualificação da mão de obra para o 

setor. Pois, com a visão do último planejador (last planner) as decisões tomadas, planejadas ou 

postergadas trazem um efeito significativo na redução de desperdícios (diminuição de 

retrabalho e improdutividade) e prazos (agilidade na resposta a mudanças).  

Os gerentes de projeto deverão ponderar entre os pontos conflitantes das metodologias 

e balancear nos casos onde serão necessárias a velocidade ágil e a paciência do Lean. Do mesmo 

modo, ambos os métodos valorizam a participação e o engajamento das partes interessadas, 

sendo assim o gerenciamento da comunicação é fundamental. Também será necessária uma 

característica de adaptação e resposta rápida às mudanças.  

A governança organizacional ou o Project Management Office (PMO), poderão avaliar 

e optar por este modelo ágil e Lean de acordo com cada projeto e maturidade da empresa, pois 

os projetos possuem características que facilitarão, ou não, a aplicabilidade do método. Além 

disso, o PMO poderá auxiliar estimulando uma cultura de alta confiança através da 

transparência, reduzindo a necessidade de contar com a burocracia para tomar decisões, 

construindo folgas suficientes para entregar rapidamente os produtos, em vez de maximizar a 

utilização e avançar com informações imperfeitas em vez de esperar pelo plano perfeito 

Para a fase de comissionamento, do mesmo modo, deverão ser utilizadas práticas de 

aproximação com o cliente, como as “salas de guerra” e reuniões periódicas. A utilização de 

entregas parciais, acordadas com cliente, poderão antecipar problemas gerados por falhas na 

montagem ou fabricação de equipamentos e sistemas.  
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

No decorrer deste trabalho, foram identificadas as oportunidades de desdobramentos 

e trabalhos futuros: 

- Investigar de maneira quantitativa e com resultados físicos a implementação prática 

dos princípios da LeAgility na indústria da Construção no Brasil e comparar com utilização das 

metodologias tradicionais; 

- Estudar as alterações comportamentais e planos de gerenciamento da comunicação 

dos gerentes de projeto da construção no Brasil, diante da utilização das metodologias ágeis e 

Lean para o aumento da agilidade e redução de desperdícios das empresas; 
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