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RESUMO 

 

Em consequência ao grande número de projetos ligados a área de construção civil no Brasil, 

se torna cada vez mais importante o gerenciamento de projetos. As empresas desse sub-setor 

estão cada vez investindo mais em melhorias de seus processos de produção para se 

posicionarem no mercado ou para se manterem competitivas. Com a fácil entrada de novas 

construtoras no mercado, se torna cada vez mais necessária a busca de melhores desempenhos 

em menores tempos, sem comprometer a qualidade do produto final e nem aumentar o seu 

custo. O atual modelo de gestão, entende-se por uma serie de processos e que cada processo, 

se subdivide em processos menores. Essa forma de gestão acaba ignorando uma serie de 

informações que não agregam valor de forma direta, porém agrega muito valor ao produto 

final, principalmente no processo de logística. Com base nisso, o projeto proposto tem o 

objetivo comparar o sistema atual de produção com  a aplicabilidade das áreas de 

conhecimento do gerenciamento de projetos em um sistema enxuto de construção, baseado no 

sistema Toyota de produção, seguindo uma metodologia focada na eliminação do desperdício 

e também na sustentabilidade da construção. 

 

Palavras chave: Construção civil. Gerenciamento de projetos. Metodologia. Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

As a result of the large number of projects related to the civil construction area in Brazil, 

project management becomes increasingly important. Companies in this sub-sector are 

increasingly investing in improvements in their production processes to position themselves 

in the market or to remain competitive. With the easy entry of new builders into the market, it 

becomes increasingly necessary to search for better performances in shorter times, without 

compromising the quality of the final product or increasing its cost. The current management 

model is understood as a series of processes and each process is subdivided into smaller 

processes. This form of management ends up ignoring a series of information that does not 

add value directly, but adds a lot of value to the final product, especially in the logistics 

process. Based on this, the proposed project aims to compare the current production system 

with the applicability of project management knowledge areas in a lean construction system, 

based on the Toyota production system, following a methodology focused on the elimination 

of waste and Sustainability of the construction. 

 

Keywords: Civil engineering. Project management. Methodology. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o Lean Construction (Construção enxuta) faz parte do dia-a-dia de 

diversas empresas, construtoras e profissionais de todo o mundo. 

Essa filosofia da gestão da produção voltada a obras civis é relativamente nova e 

surgiu com o trabalho do pesquisador Finlandês Lauri Koskela em 1992. Em um relatório 

ligado a universidade de Stanford, Koskela desafia os profissionais da construção a quebrar 

seus paradigmas de gestão e adaptar as técnicas e ferramentas desenvolvidas com sucesso no 

sistema Toyota de produção, que seria o Lean Construction, lançando assim a base dessa nova 

filosofia por meio de adaptações aos conceitos de fluxo e geração dos valores presentes no 

pensamento enxuto. 

Em 1993 foi realizada a primeira reunião sobre o Leans Construction, na Finlândia, 

dai foi criado um grupo mundial de pesquisadores sobre o tema denominado Grupo 

Internacional de Leans Construction  (IGLC) que periodicamente se reúne para discutir sobre 

os avanços desse novo sistema de gestão da produção no setor da construção civil. 

Sabendo-se desse avanço do Leans Construction, a empresa a ser analisada que é 

focada em construções, decidiu se aprofundar mais sobre o tema e pretende ingressar no setor 

de construções enxutas, para se posicionarmos no mercado e até mesmo se manter 

competitiva. Porém, com a grande demanda de construções, a empresa acaba excluindo 

alguns processos do planejamento, consequentemente acaba tendo bastante dificuldade no seu 

dia-a-dia na obra, com questões não planejadas, tornando muitas vezes  decisões mal tomadas  

que acarretam problemas futuros. 

A proposta é, com base na construção civil enxuta, aplicar seus processos e seus 

conceitos na logística e na produção enxuta na construção civil, criando um processo padrão 

em todas as construções, para um maior grau de satisfação dos clientes, e que possa agregar 

muito mais valor as construções, mantendo sempre um elevado padrão de qualidade e 

respeitando os prazos. Eliminando futuros erros por decisões mal tomadas ou até mesmo  

gerando custos não planejados com o retrabalho. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Como um sistema de gestão baseado na construção enxuta, pode contribuir para uma 

construção civil? 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar os processos de gestão da construção, com o sistema baseados nos 

processos enxutos. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Identificar todo o processo de logística de rua; 

b) Levantar os processos de logística do canteiro de obras; 

c) Identificar todo o processo para controle da construção enxuta; 

d) Elaborar um plano de gerenciamento que permita criar uma base de informações 

para a aplicação na construção civil. 

 

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

a) Quais os problemas enfrentados atualmente com o processo de gerenciamento do 

sistema construtivo convencional ? 

b) Quais as principais estratégias para reduzir ou eliminar o desperdício na 

construção civil ? 

c) Quais as vantagens e desvantagens da aplicação do modelo enxuto de construção ? 

d) Quais os impactos no custo da obra ? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O trabalho é delimitado a um estudo de caso em canteiro de obras, que se propõe a 

comparar o atual modelo de gestão de projeto com uma nova gestão baseada nos processo 

enxutos e apresentar as vantagens e desvantagens desse novo processo de gerenciamento. 
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2 METODOLOGIA 

 

A partir do estudo realizado, faremos uma comparação entre os processos utilizados 

atualmente em uma empresa de Curitiba-PR, onde não existe nenhuma preocupação 

relacionada á logística do canteiro de obras nem aos processos de uma construção enxuta.  

O levantamento foi realizado através de uma reunião com o mestre de obras e também 

alguns operários, para a coleta de dados. Após isso, foi feito um levantamento fotográfico na 

obra, na data de 17/10/2017, para que fosse possível documentar o canteiro de obras atual. 

E através de um levantamento bibliográfico, verificaremos quais os processos 

necessários para implantação deste sistema enxuto, com o objetivo de tornar o dia-a-dia mais 

produtivo, tanto para a empresa, quanto para os operários. Também será discutido o por que 

implanta-los, como executa-los e quais as suas consequências. Sempre visando uma melhoria 

do conjunto dos processos. 
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3 PRINCÍPIOS DO LEAN CONSTRUCTION 

 

O sistema Toyota tem como o seu principal objetivo aumentar a eficiência da 

produção através da redução continua de desperdícios. Com base nesse método, foi gerado o 

Lean Thinking (Mentalidade enxuta) que tem como uma de suas premissas proporcionar um 

sistema com menor esforço da mão de obra, diminuição do espaço para manufatura, redução 

do capital direcionado a ferramentas e também estabelecer um menor período de tempo para 

planejar e desenvolver novos produtos. A finalidade desse método é cortar os desperdícios e 

principalmente as etapas que não agregam valor ao produto final (KOSTELA, 1992). 

 Esse sistema visa otimizar a maneira e a forma de atendimento das necessidades dos 

clientes, no menor prazo possível, sem que isso comprometa o seu  elevado grau de qualidade 

e que também não gere um grande impacto no orçamento (GHINAT0, 2000). 

Esse método é denominado como Produção puxada, onde a produção ocorre conforme 

a demanda. As atividades de fluxo são compostas por atividades relacionadas á logística, 

espera, processamentos e controle, se caracterizam por não acrescer valor ao produto final 

(KOSKELA, 1992). 

Com base em experiências no setor industrial, Picchi (2004) agrupou cinco princípios 

de Womanck e Jones. 

a) Valor: Conseguir reconhecer o que o cliente mais valoriza, conseguir identificar 

um sinônimo de valor para o cliente e conceder um produto com maior valor 

agregado, reduzindo ao máximo o desperdício; 

b) Fluxo de valor: Analisar todos os processos da construção, desde a sua concepção 

até a entrega final, com o objetivo de limitar os custos; 

c) Fluxo: Estandardizar a produção, operação sem interrupção, seguindo o padrão; 

d) Puxar: Produção de acordo com a demanda, eliminando a necessidade de estoque; 

e) Perfeição: Seguindo a premissa da melhoria continua, com a integração do nível de 

operação, facilitando o processo de monitoramento e controle. 

O atual modelo de construção civil, define que a produção é uma série de atividades de 

conversão, onde transformam a matéria prima (materiais, informações) em um produto final 

(edificação), esse modelo é nomeado como modelo de conversão e tem as seguintes 

propriedades: 

a) a metodologia de conversão pode ser fragmentada em subprocessos, exemplo 

(Fundação, estrutura, vedação e cobertura);  
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b) para a minimização do orçamento de um processo completo, ele é fragmentado em 

vários subprocessos gerando um orçamento unitário para cada. 

 

 

Figura 1 -  Processos de Produção 

Fonte: Koskela (1992) 

 

 A Figura 1 apresenta nos quadros brancos, as fases do processo de manufaturação, que 

não incorporam valor a construção. 

 Porém o modelo de conversão também apresenta algumas deficiências, como : 

a) o sistema completo de produção acaba perdendo um pouco do foco, pois o controle 

da produção acaba priorizando os subprocessos; 

b) foi levantado que cerca de 70% do tempo gasto pelos operários no canteiro de obra 

esta focado em operações que não agregam valor a construção (retrabalho, 

logística, espera); 

c) deve-se atentar em atender os requisitos do cliente, para que a entrega do produto 

final atenda as suas expectativas e tenha o seu aceite. Caso contrário, geraria um 

retrabalho, que estaria em desacordo com o sistema enxuto. Como podemos 

observar na Figura 2. 

 

 

Figura 2 -  Processo da construção enxuta 

Fonte: Koskela (1992) 
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 Somente atividades de conversão ficam responsáveis por incorporar valor á matéria 

prima que esta se convertendo em produto. Dessa maneira, podemos dar maior ênfase a 

diminuição ou exclusão das atividades de fluxo. Porem, para incorporar mais valor, deve ter 

um elevado grau de monitoramento priorizando alguns princípios: 

a) mitigar as atividades que não congregam valor; 

b) identificar de maneira clara as necessidades do cliente, para aumentar o valor do 

produto final; 

c) estandardização; 

d) mitigar o período do ciclo; 

e) reduzir o número de etapas; 

f) priorizar a transparência dos processos; 

g) melhora contínua; 

h) melhora dos processos do fluxo; 

i) benchmark. 

 

 Principais diferenças entre a produção em massa e a produção enxuta 

 

PRODUÇÃO EM MASSA PRODUÇÃO ENXUTA 

Grande número de empregados indiretos. Sem empregados indiretos 

Locais para estoques e reparos Espaços compactos, suficiente para a área de trabalho 

Rendimentos diferente dos profissionais Rendimento equilibrado 

Larga escala de produção Produção conforme a demanda 

Retrabalho Correção do problema ainda no ciclo operacional 

Correções feitas apenas pelos gerentes Correções feitas pela própria linha de operacional 

Quadro 1 -  Produção em massa versus produção enxuta 

Fonte: Womack (1992) 

 

3.1 FUNDAMENTOS PARA O AVANÇO NA GESTÃO DE PROCESSOS 

 

A seguir, discutiremos os onze fundamentos para uma maior eficiência no modelo do 

fluxo de processos do projeto. Alguns destes princípios se relacionam, porém em diferentes 

níveis. 
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3.1.1 Redução das atividades que não incorporam valor 

 

Com a aplicação desses fundamentos a serem apresentados, o processo pode ser tornar 

muito mais eficiente, visando reduzir suas perdas e eliminar atividades desnecessárias do 

fluxo. 

a) Atividades que agregam valor: São atividades que estão em transformação / 

conversão de informação ou material para o requisito do cliente; 

b) Atividades que não agregam valor: São atividades que não incorporam valor a 

construção, mas que consomem recursos e tempo. 

Nos cortes das atividades que não agregam valor é necessário ter bom senso nas 

eliminações, pois muitas vezes por mais que as atividades não venham a agregar de forma 

direta, é de suma importância dentro de um processo. Um exemplo prático disso é o estudo de 

(SANTOS, 1999), onde é estudada uma logística no canteiro de obras, que minimizem as 

distancias entre a descarga dos materiais e seus espaços de uso, com isso ele reduz as 

atividades de movimentação dos materiais, reduz a espera e melhora o processo de inspeção 

dos materiais, redundo ao máximo as atividades que não agregam valor. 

 

3.1.2 Maximizar o valor do produto através das necessidades do cliente 

 

Este preceito, afirma que as necessidades dos clientes internos e externos, sejam 

claramente identificadas, desde o inicio do projeto. A comunicação tem um papel muito 

importante neste processo, pois é através dela é que os requisitos podem ser compreendidos 

de forma clara. Segundo Koskela (1992),  o valor é apenas uma consequência de ter todos as 

requisitos atendidos. 

É muito comum no setor da construção civil os requisitos dos clientes, não serem 

corretamente documentados e a contratação da mão de obra optar sempre pelo preço mais 

baixo o que acaba resultando em um processo que só visa a produção, sem se preocupar os 

verdadeiros requisitos do cliente. 

O processo de gerenciamento dos requisitos, pode colaborar muito nas escolhas das 

melhores soluções do projeto, desde que sejam claramente entendidas e devidamente 

documentadas. 

Um exemplo prático disso é que um projeto pode ser fragmentado em diversas partes, 

onde essas informações são mapeadas, e no inicio de cada etapa é feita uma consulta nesses 

dados, para que nenhum requisito passe despercebido na hora da execução. 
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3.1.3 Mitigar a variabilidade 

 

De acordo com Shing (1996), o processo de standardização / padronização, é a melhor 

maneira de mitigar a variabilidade, tanto na conversão quanto no fluxo do processo de 

produção. Existem três tipos de variabilidade neste processo de produção: 

a) Variabilidade nos processos anteriores: Que estão vinculadas aos fornecedores, 

exemplo: porcelanatos com variação de tonalidades; 

b) Variabilidade no próprio processo: Vinculadas a variação da execução das 

atividades; 

c) Variabilidade na demanda: Vinculadas as necessidades do cliente, que 

eventualmente pode requisitar alguma alteração do projeto. 

Seguindo da lógica da gestão, existem dois motivos para a diminuição da 

variabilidade, o primeiro é que pela ótica do cliente, um produto padronizado, lhe proporciona 

um grau de satisfação maior. Já o segundo é que a variabilidade resulta em ainda mais 

atividades que não acrescentam valor ao produto, e ainda resultam em um maior tempo para a 

execução, ocasionados por interrupções de fluxo de trabalho e desaprovação dos produtos não 

especificados pelo cliente. 

Através do planejamento e controle da execução das tarefas, é muito provável que 

eventuais errou ou até mesmo retrabalhos, não venham a aparecer no desenvolvimento da 

obra. Por isso é de suma importância os processos padronizados, facilitando o controle da 

execução. 

 

3.1.4 Diminuir o tempo de ciclo 

 

O tempo é capaz de impactar tanto no custo quanto na qualidade do produto. 

O ciclo é caracterizado pela soma de todos os tempos (translado, espera, 

processamento e supervisão) até que o produto final seja concluído. Através da redução de 

tempo desse ciclo, podemos ter os seguintes ganhos: 

a) maior agilidade na entrega do produto final ao cliente; 

b) simplicidade e clareza no gerenciamento dos processos; 

c) maior grau de aprendizagem; 

d) processos mais estáveis; 

e) maior grau de flexibilidade. 
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Algumas ações para a diminuição do ciclo, podem se caracterizar tanto pela 

eliminação, quanto relações de precedência, realizando mais de uma atividade 

simultaneamente. 

 

3.1.5 Simplificar, diminuir o número de etapas 

 

Segundo Koskela (1992), a simplificação entende-se como a diminuição de 

componentes de um produto, ou diminuição de etapas. Seguindo essa lógica de raciocínio, 

quanto maior o número de componentes ou até mesmo de etapas, maior serão as atividades 

que não agregam valor. Isto é gerado por causa de tarefas auxiliares, que são necessárias para 

a preparação de cada processo, como por exemplo: 

a) não aproveitamento de estruturas pré-fabricadas, que agilizaria todo o processo de 

produção, além de diminuir o tempo perdido com atividades que não agregam 

valor a obra; 

b) a não utilização de instrumentos multifuncionais, que tem a vantagem de atender a 

uma série de atividades. Ao invés de ter um equipamento especifico para cada 

atividade; 

c) não conciliar pequenas tarefas em atividades maiores; 

d) não estudar uma logística que favoreça a distribuição de materiais, ferramentas, 

equipamentos, mais próximo dos pontos de utilização, reduzindo o deslocamento 

sem necessidade, que ocasionam paradas nas atividades. 

 

3.1.6 Aumentar a flexibilidade de saída 

 

Adotar procedimentos que possa aumentar o grau de flexibilidade do produto final, 

tomando o devido cuidado, para que estes procedimentos não venham a afetar o cronograma 

do projeto e nem o orçamento já pré definido. Algumas opões para aumentar a flexibilidade 

são: 

a) reduzir o tamanho dos lotes, que ocasionaria em uma diminuição dos ciclos; 

b) optar por uma mão de obra, com capacidades múltiplas; 

c) dar ao cliente a opção de pequenas alterações no produto, porém controlar para que 

o custo tenha o menor impacto possível. 
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Um exemplo prático de como aumentar a flexibilidade de saída, é construir toda a 

estrutura da edificação, sua vedação e por fim, montar as divisórias internas do edifício, com 

dry wall. 

 

3.1.7 Aumentar a clareza dos processos 

 

Tem como objetivo, tornar os processos mais claros, visando á melhoria e um maior 

controle. Um mecanismo para isso seria o envolvimento da mão de obra nesse processo, 

facilitando a identificação dos erros na fase de produção, pois quanto mais obscuro esse 

processo, maior é a propensão a erros. Segundo Koskela (1992), com a implantação desse 

mecanismo, existem uma expressiva diminuição de erros na produção, além de proporcionar 

uma maior integração entre todos os processos envolvidos na construção. Algumas práticas 

que favorecem esse processo de transparência são: 

a) utilização do programa 5S; 

b) utilização de ferramentas visuais, (Placas, adesivos, cartazes), facilitando ao 

máximo o entendimento de todos sobre as normas e eventuais desvios; 

c) tornar visível a toda linha de produção, indicadores de desempenho, nível de 

produtividade; 

d) tornar espaços mais acessíveis a todos, eliminar tapumes, áreas de acesso restrito, 

estimulando a participação de todos em diversos processos; 

e) diminuir a correlação das linhas de produção. 

 

3.1.8 Controle de foco sobre o processo completo 

 

Possibilita identificar e corrigir desvios da linha de base do projeto, que possam 

interferir no cronograma ou no custo do projeto. Muitas vezes, dependendo da evolução, é 

possível fazer a correção do erro, antes mesmo da produção do produto. 

Para Shingo (1988), primeiramente devem ser melhorado os processos, desde os 

fluxos de montagens até as informações, após isto, estudar quais são as melhores melhorias 

que possam ser aplicadas no processo e nas operações. Um exemplo disso seria, criar um 

padrão de lotes de mercadorias a ser recebida pelos fornecedores, no sentido de que o produto 

tenha um menor risco de quebras, perdas no seu transporte, horários tabelados para a entrega 

no canteiro de obras, necessitando de menores espaços para o seu armazenamento. 
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3.1.9 Constante melhora nos processos 

 

É muito importante o envolvimento de todos nas constantes melhorias, com o objetivo 

de reduzir as perdas e aumentar o valor do produto. Segundo Koskela (1992), esta é uma 

atividade interna, incremental e contínua. Também é de extrema importância um 

benchmarking e uma gestão participativa. Alguns critérios que objetiva uma melhoria 

continua, podem ser: 

a) uma medição de performance que auxiliaria no monitoramento dos processos; 

b) estabelecer metas claras e objetivas; 

c) padronização, reduzindo as chances de erros; 

d) agir na raiz do problema, ao invés de fazer pequenas correções. 

Com as implementações destas medidas, se torna ainda mais necessário um 

acompanhamento mais detalhado nos processos, a favor de corrigir eventuais erros de forma 

permanente e não apenas agir para a sua correção. 

 

3.1.10 Aprimoramento dos processos de fluxo 

 

Segundo Koskela (1992), os avanços relacionados ao fluxo são mais expressivos em 

processos com um maior grau de complexidade, além de necessitarem de menores 

investimentos. Já os avanços em conversão / processamento se tornam mais necessários 

quando existe um elevado grau de desperdício, relacionado ao processo de produção. Os 

aprimoramentos no fluxo e conversão estão correlacionados na medida em que: 

a) fluxos menores necessitam de menor capacidade de processamento, eliminando 

gastos com equipamentos desnecessários; 

b) um fluxo mais inspecionado, favorece o acesso a novas tecnologias relacionadas a 

conversão. 

De acordo com Bernardes (2003), estes fundamentos devem ser incorporados desde o 

inicio do projeto. 
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3.1.11 Benchmark 

 

É um processo de comparação e conhecimento com base em outras empresas, que 

atuam como lideres em seus segmentos. Para Isatto (2000), para ter êxito na implementação 

deste principio, é necessário: 

a) ter consciência dos processos da empresa e ter bem claro quais são seus pontos 

fortes e fracos; 

b) saber analisar e identificar através do benchmark, as melhores práticas utilizadas 

por outras empresas do mesmo segmento; 

c) entender o conceito destas boas práticas; 

d) após identificar e entender estas boas práticas, saber implanta-la na empresa, de 

acordo com a sua realidade. 

 

3.2 PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

Na etapa de planejamento e controle é muito comum á utilização de um desenho de 

fluxo de informações, devido a sua alta complexidade, esse desenho deve conter o máximo de 

informações possível sobre o projeto, e de forma bastante clara, para facilitar o entendimento 

de todos. Essa ferramenta tem o nome de Diagrama de fluxo de dados, uma importante 

técnica de modelagem do fluxo de informações. O diagrama é representado por uma rede de 

processos, como o exemplo do Quadro 2 abaixo. 

 

   Entidade Enxuta: Podendo ser representado por uma pessoa, empresa ou maquina 

recebe ou fornece informações. 

 

 Fluxo: Caracteriza-se por um cambio de dados de um ponto a outro. 

 

 Processo: Reproduz um processo de transformação de dados 

 

 Armazenamento de Dados: Caracteriza-se como um banco de informações. 

 

Quadro 2 -  Simbologia do diagrama de fluxo de dados 

Fonte: Zegarra (2000) 

 

 

 



 

 

25 

 Para Zegarra (2000), a principal função deste diagrama é reproduzir os processos de 

uma empresa, apresentar com objetividade de onde as informações saem e para onde vão. 

Para o acompanhamento da produção, segundo Isatto (2000), é usado como referencia um 

cartão de produção, que facilita o controle uso dos materiais e o last planner. 

a) Cartão de produção: Uma ferramenta que é capaz de medir a performance da 

equipe ou dos operários. Tem a finalidade de analisar o andamento da obra; 

b) Controle do consumo de materiais: É uma ferramenta que proporciona o controle 

dos materiais, e fornece informações importantes para melhores tomadas de 

decisões a respeito de perdas na produtividade; 

c) Last planner: Tem a função de planejar e controlar a produção a nível operacional. 

Formaliza o plano a curto prazo, tornando possível uma avaliação da eficiência no 

planejamento operacional, documentando os motivos do não cumprimento do que 

foi planejado a curto prazo. 

 

 
Figura 3 -  Diagrama de fluxo de dados 

Fonte: Formoso (2001) 

 

3.2.1 Conceituação de planejamento 

 

É um processo de gerencia, que visa alcançar os objetivos definidos no inicio do 

projeto. Para que o planejamento tenha êxito, é necessário que ocorra junto com um controle, 

para assegurar que todo o planejado seja executado de forma correta. Para que um 

planejamento seja eficiente, tem que estar ligado de forma direta com o uso consciente dos 
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recursos e o cumprimento das metas pré-estabelecidas na etapa de planejamento. 

 O controle visa melhorar a eficiência, buscando sempre um melhor aproveitamento 

dos recursos, quanto á racionalização, adequação. O controle é muito importante para que 

eventuais desvios do planejamento, sejam evitados, e que tudo aconteça conforme o 

planejado. 

 Podemos subdividir o planejamento em cinco partes: 

a) Elaboração do processo de planejamento: Nesta fase é onde será definida todas as 

diretrizes do projeto, como o time de projeto e suas respectivas responsabilidades. 

Também serão definidos  padrões de execução das atividades. As restrições e 

premissas do projeto também são identificadas e é definidos os padrões de 

entregas; 

b) Coleta de informações: Esta fase bem executada tem um grande retorno para o 

projeto, contribuindo muito para o processo de planejamento e controle, pois  será 

criado uma cadeia de informações, coletadas com fornecedores, clientes e 

empreiteiros. E serão baseadas nelas que o gerente do projeto tomará algumas 

decisões importantes para o projeto, como definir responsáveis para cada 

atividade, delegar funções e tomar as melhores decisões; 

c) Concepção dos planos: A criação do plano de execução da obra é de extrema 

importância para que se atinja o sucesso do projeto, nele deve incluir as principais 

ações para a execução, meios para garantir um bom monitoramento e controle das 

atividades. Existem enumeras maneiras de se elaborar o plano, para a sua 

aplicação, deve ser levado em consideração, a complexidade da obra, sua duração, 

seu orçamento a cultura da empresa; 

d) Difusão das informações: É responsabilidade do gerente do projeto, utilizar de 

ferramentas eficazes para garantir a coleta, distribuição, armazenamento e controle 

das informações referentes ao projeto. Algumas dessas ferramentas podem ser, 

reuniões, internet, comunicação eletrônica ou até mesmo algum software 

especifico de gerenciamento de projetos; 

e) Observação do processo de planejamento: Os processos de planejamento tem a 

função de fornecer uma melhora constante nos serviço e processos, podendo até 

mesmo servir como base para os futuros projetos. A aplicação de indicadores de 

desemprenho de produção também pode facilitar a controlar a linha de base do 

projeto. 



 

 

27 

 
Figura 4 -  Processos de planejamento e controle 

Fonte: Laufer e Tucker (1987) 

 

3.2.2 Níveis de organização do planejamento 

 

 Em razão da complexidade das construções e de seus processos, é essencial que o 

planejamento e o controle da produção seja dividido em diferentes níveis. 

 Segundo Neale (1986) estes níveis são caracterizados por: 

a) Estratégico: Onde os objetivos dos projetos são gerados com base no perfil dos 

clientes; 

b) Tático: É a elaboração de um plano de aquisições dos meios necessários 

(materiais, mão de obra qualificada, tecnologias), para que os objetivos do projeto 

sejam atingidos; 

c) Operacional: É o detalhamento de todas as atividades com a sua programação de 

iniciação e operação. 

 

 
Figura 5 -  Hierarquia dos processos de produção 

Fonte: Formoso (1992) 
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 A Figura 5 apresenta as fases de preparação e avaliação do processo. Sua ocorrência é 

em todo o ciclo de vida do projeto. 

 Em cada fase é fundamental definir os principais constituintes, entradas e saídas de 

informações e ferramentas necessárias para constituição do plano. 

 

3.2.3 Planejamento á longo prazo 

 

 Este nível incorpora todo o ciclo de vida da construção o seu principal objetivo é 

definir o ritmo das etapas da construção (preparação do terreno, alicerce, fundação, 

estruturação, alvenaria, vedação, fechamentos, até a conclusão da obra) estimando a duração 

de cada etapa. 

 Com uma estimativa de duração de cada etapa, já é possível estimar o custo de cada 

uma e comparar com o estudo de viabilidade, feito na fase inicial do projeto. 

 Com eventuais mudanças, atrasos, imprevistos que ocorrem na fase de projeto, é 

necessário que o plano do projeto esteja sendo constantemente atualizado, para se manter o 

mais fiel possível ao projeto. 

 

 

Legenda:  

8. Estratégias de ataque 

9. Preceitos de planejamento 

10. Esclarecimento de restrições 

11. Planejamento a médio prazo e performance 

12. Dados do plano a longo prazo 

13. Cronograma para analise financeira 

14. Fluxo de caixa e possíveis alterações no cronograma 

15. Fluxo de caixa 

16. Cronograma da edificação para edição 

Figura 6 -  Planejamento a longo prazo 

Fonte: Formoso (1992) 
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O planejamento da obra a longo prazo, serve como base para o planejamento a médio 

prazo, que deve identificar desde o seu inicio os principais stakeholders envolvidos, e avaliar 

o seu nível de influencia dentro do projeto. Algumas ferramentas podem auxiliar nessa 

comunicação com os stakeholders, como, e-mail, reuniões, telefone ou até mesmo vídeos 

conferencia. 

Na elaboração do plano a longo prazo é exigido um grande esforço por parte da equipe 

de trabalho, pois é necessário identificar e tornar bastante claro as premissas, restrições e 

requisitos referentes ao projeto. Após essa identificação é necessário documentar estas 

informações para auxiliar na elaboração do estrutura analítica do projeto. 

 

3.2.4 Planejamento á médio prazo 

 

Este planejamento representa um aprimoramento do planejamento á longo prazo, onde 

as atividades são mais ricas em detalhes. Para Formoso (2011), a principal função deste 

planejamento é remover as restrições no processo de produção e identificar, analisar e 

eliminar as restrições relacionadas aos pacotes de trabalho, por meio de uma triagem, que 

possa identificar quais recursos estão prontos para uso. 

Para Ballard (1997), o plano a médio prazo também tem outras serventias, como: 

a) definir o fluxo de trabalho; 

b) alinhar os recursos de acordo com o fluxo de trabalho; 

c) incorporar pequenas atividades a um grupo maior; 

d) reconhecimento dos pacotes de trabalho. 
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Legenda:  

17.  Cronograma da edificação formatado 

22.  Indicadores e planos á curto prazo 

23.  Dados relacionados ao cronograma de 

serviços, liberações, restrições 

24.  Indicadores e planos á médio prazo 

25.  Planejar recursos classe 2 

26. Planejar recursos classe 2 (Informar data para 

disponibilização de recursos 

27. Planejar recursos classe 2 (Programar datas para 

empregar mão de obra) 

28. Documentação para análise de restrições 

Figura 7 -  Planejamento de médio prazo 

Fonte: Formoso (1992) 

 

a) Programação de recursos classe 2: É designado aqueles recursos que sua 

programação de contratação ou venda deve acontecer com base no planejamento 

de médio prazo, geralmente seu ciclo é menor de 30 dias 

 

3.2.5 Planejamento á curto prazo 

 

O planejamento á curto prazo, geralmente é realizado semanalmente, tem o objetivo de 

chegar ao nível máximo de detalhes do nível operacional, onde são tomadas as decisões 

referentes ao fluxo de trabalho. Estas atividades são fragmentadas em pequenas tarefas, na 

qual o planejamento dá suporte, para que não ocorram erros, que possam interferir na 

execução das tarefas. 

Este planejamento tem o objetivo de confirmar que as metas do projeto sejam 

atingidas, as reuniões semanais funcionam como um checkpoint, para assegurar o sucesso de 

cada etapa, e assim se encerra a etapa de planejamento. 
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Legenda:  

24. Indicadores e plano á médio prazo 

28. Desenvolvimento das tarefas 

29. Tarefas sujeitas aos requisitos do plano de curto prazo 

30. Plano de curto prazo 

31. Planejamento de compra de recursos classe 3 

 

Figura 8 -  Planejamento á curto prazo 

Fonte: Formoso (1992) 

 

O planejamento de curto prazo almeja uma continua melhoria no desempenho e 

controle da produção, diminuindo os impactos causados pelas incertezas. Também são 

implantados mecanismos de controle no processo da construção, para garantir que tudo ocorra 

conforme o planejado e que não seja gasto tempo com retrabalhos.  

Na elaboração dos planos, deve –se atentar ao nível do detalhamento, pois, um plano 

com poucos detalhes, pode acabar dificultando a gestão, porém, um plano com muitos 

detalhes, pode acabar comprometendo o cronograma, devido as constantes atualizações que o 

plano necessitaria. 

Um sistema hierarquizado ajuda no controle do desenvolvimento das tarefas, 

garantindo que as metas sejam atingidas. Um canteiro de obras bem planejado, também tem 

uma grande importância dentro do projeto, facilitando o acesso dos princípios de uma 

construção enxuta. 

 

3.3 CANTEIRO DE OBRAS 

 

 A implantação de um bom canteiro de obras deve se preocupar em agregar valor a 

obra e principalmente aumentar a sua agilidade. Atualmente esse é uma das atividades mais 

negligenciadas na construção civil, pelo seu resultado não ser tão perceptível no dia-a-dia da 
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construção, porém se for feito um comparativo entre um canteiro de obras bem planejado e 

um canteiro de obras não planejado, podemos notar uma grande diferença, principalmente na 

redução do tempo perdido com transporte de materiais, tempo de espera ou até mesmo perca 

de materiais relacionados ao transporte. Para Rad (1983), não existe um padrão de 

planejamento para um bom canteiro de obras, pois cada obra tem as suas particularidades, em 

vista disso, o gerente do projeto deve analisar todo o projeto e propor uma melhor logística o 

bom funcionamento do canteiro. Já para Saurin (1997), o aperfeiçoamento do canteiro de 

obras esta ligado a setorização espacial e organização, tanto de pessoas, materiais, 

equipamentos, sempre com o objetivo de ter um maior controle sobre os recursos. 

 

3.3.1 Organização do canteiro de obras 

 

Para Saurin (1997) e Formoso (2006), a organização do canteiro de obras tem como 

objetivo fazer o melhor uso possível do espaço, favorecendo a eficiência entre os 

trabalhadores e os equipamentos e garantindo a segurança de todos envolvidos. O 

planejamento da logística deve especificar os processos de armazenamento e deslocamento 

dos materiais. 

O planejamento do canteiro de obras é um processo gerencial, com fases de 

armazenamento de dados e reavaliações de todo o planejado. 

O planejamento é composto por quatro etapas: 

a) análise do canteiro de obras; 

b) uniformização das instalações e dos processos de planejamento; 

c) organização do canteiro de obras ; 

d) disposição do canteiro, com base no principio do 5S; 

 

3.3.2 Análise do canteiro de obras 

 

 Uma análise no canteiro de obras deve ser a primeira coisa a se fazer, essa análise 

consiste em três ferramentas: 

a) Checklist: O checklist está ligado á logística e a distribuição dos principais 

elementos como, segurança, instalações temporárias, movimentação e 

armazenamento dos materiais. No dia-a-dia da obra é lançada uma nota para essa 

tipologia de canteiro de obra, para que tenhamos parâmetros de comparação entre 

diferentes canteiros; 
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b) Layout: O layout tem o objetivo de identificar eventuais falhas na distribuição do 

canteiro, com ele é possível identificar facilmente pequenos conflitos de fluxo e 

corrigi-los de maneira rápida. Na elaboração do layout é de extrema importância 

levar em consideração critérios como: 

 Um raio de abrangência do perímetro da obra; 

 sinalização de peças estruturais, que venham a dificultar o fluxo de materiais 

ou pessoas; 

 acessos ao canteiro; 

 localização de vegetações que possam dificultar o fluxo; 

 localização de instalações temporárias; 

 localização de áreas de armazenamento; 

 localização dos equipamentos; 

 localização de instrumentos de transporte; 

 e as principais linhas de fluxo. 

c) Registro fotográfico: Para tornar mais claro o diagnóstico, é uma ferramenta que 

auxilia muito na exemplificação e visualização dos principais locais do canteiro. 

 

3.3.3 Estandardização das instalações e procedimentos 

 

 Com a estandardização o processo de planejamento das atividades de controle e 

execução se torna muito mais simples, porém esse padrão deve ser seguido com obras da 

mesma tipologia, para que não haja uma variação muito grande nos processos, porém como 

na construção civil relacionada a edificações, dificilmente tem uma variação muito grande, 

pode-se empregar esse processo de padronização na maioria das obras, pois assim podemos 

criar um padrão de layout que se repitam em todas as obras, apenas se adequando aos seus 

respectivos terrenos. 

 A estandardização dos canteiros de obra acarretam nos seguintes benefícios: 

a) redução de perdas de matérias, resultado de uma logística mais eficiente; 

b) facilidade de implantação dos novos layouts padronizados; 

c) incorporar valor a empresa diante o mercado; 

d) conformidade com a NR-18, eliminando os riscos de multas ou acidentes; 

e) criação de uma base com melhorias continuas no canteiro de obras. 
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3.3.4 Processos do planejamento do canteiro de obras 

 

 O processo de planejamento de obras deve contemplas as seguintes etapas: 

a) Analise preliminar: Esta etapa é onde é feita uma coleta e analise de dados que irão 

auxiliar no processo de tomadas de decisões, com o objetivo de eliminar os erros 

ou atrasos no planejamento. Empresas que já possuem um canteiro de obras 

padronizados, levam vantagem neste processo, pois todas as informações podem 

ser extraídas deste modelo. As principais informações a serem coletadas são: 

 Programa de necessidade, detalhando onde serão alocadas as instalações  do 

canteiro, com estimativas das suas áreas de ocupação; 

 Dados sobre o terreno e o seu entorno:  Mapear as principais informações que 

possam interferir no planejamento do canteiro de obras ou até mesmo que 

venham a interferir no fluxo logístico. (Árvores, esgoto, rede de alta tensão, 

etc.); 

 Definições técnicas: Definições das principais tecnologias e equipamentos a 

serem adotados durante a construção, para que seus espaços de ocupação sejam 

reservados e para que seja possível desenvolver o fluxo do canteiro; 

 Calendário da mão de obra: Estimar o número de operários necessários em 

cada etapa da construção, levando em consideração operários de empresas 

terceirizadas; 

 Observação do orçamento: Depois de levantados os quantitativos referentes aos 

materiais, planejar as áreas mínimas para a estocagem. 

b) Organização física geral: Definida também como macro-layout, tema  função de 

definir as áreas aproximadas e localização das áreas para vivência, apoio e 

produção de materiais para a construção; 

c) Organização física detalhada: Sugere que o canteiro de obras pode ser fragmentado 

em partes menores e que essas partes sejam detalhadas quanto ao seu uso, onde se 

localiza, por onde se da o seu acesso; 

d) Detalhe das instalações: Vai mais a fundo no detalhamento, especificando o tipo 

do material para a pavimentação do canteiro, a quantidade de mesas de apoio para 

as áreas de refeição, até chagar no seu nível máximo de detalhe. Garantindo o 

funcionamento perfeito de todas as instalações. 

 



 

 

35 

3.3.5 Manutenção da sistematização do canteiro de obras 

 

 Esta é uma prática onde as construtoras tem investido muito, devido aos seus 

programas para eficiência da qualidade e produtividade. Um desses programas é denominado 

5S, que através de cinco praticas, tem o objetivo de implantar programas de qualidade, 

segundo Osada (1992), estas práticas são: descarte, ordem, limpeza, esseio e disciplina. A 

definição destas práticas são: 

a) Descarte: Tem como objetivo identificar objetos que não são mais necessários no 

canteiro de obras e descarta-las, liberando áreas para um melhor fluxo no canteiro; 

b) Ordem: Essa segunda prática é que define lugares para todos os objetos 

relacionados ao canteiro, seguindo uma padrão de sinalização visual, como 

etiquetas, cartazes, avisos luminosos; 

c) Limpeza: Tem o objetivo de favorecer o espaço de trabalho no canteiro, tornando 

ambientes mais limpos, mais seguros a eventuais acidentes. Além de melhorar a 

imagem da empresa; 

d) Asseio: tem o papel de conscientizar a todos envolvidos na obra a respeito das 

condições da obra, níveis de ruído, iluminação e temperatura adequada; 

e) Disciplina: Tem o objetivo de despertar iniciativas dos funcionários, criar 

responsabilidades dentro do nível operacional. Criação de treinamentos para 

estimular a produção. 

 

3.4 ANALISE E INVESTIGAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

 O planejamento do canteiro de obras visa aumentar a eficiência na logística do 

canteiro, contribuindo para um maior controle do armazenamento, processamento e recursos, 

podendo gerar estimativas dos insumos necessários para cada fase do projeto. Para que se 

possa tirar o máximo de proveito do canteiro, torna-se necessário uma fragmentação dos 

espaços, destinando espaços para equipamentos, mão de obra e suprimentos, organizados de 

uma forma que facilite o fluxo e facilite o controle dos recursos. 

 

3.4.1 Fluxo de materiais 

 

 É muito comum em obras o consumo de recursos que não agregam valor a obra, 

principalmente relacionadas ás entregas de materiais, por exemplo, no caso do tijolo, após a 
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sua compra, geralmente a empresa contratada faz o descarregamento manual na calçada em 

frente a construção, os funcionários da construtora fazem a movimentação manual desse tijolo 

para dentro da obra, depois disso o tijolo é novamente movimentado para os andaimes, para 

que sejam assentados. Neste processo todo, perde-se um tempo enorme nessa movimentação, 

além de perdas ocasionadas por quebras. São atividades que não adicionam nenhum valor ao 

produto. 

 Em virtude dessa perca de tempo ocasionado por essa movimentação de materiais, as 

empresas veem adotando processos que visam racionalizar todo o fluxo, como: 

a) utilização de canaletas para movimentar os materiais; 

b) manusear blocos de materiais com o uso de palett; 

c) adotar containers para facilitar o transporte de pequenos materiais; 

d) implantação de silos de cimento; 

e) docas facilitando o descarregamento dos materiais. 

 Com a inserção desses processos, a empresa reduz consideravelmente o tempo perdido 

com toda aquela movimentação que não gerava valor algum a edificação. Segundo Santos 

(1995), a implantação destes processos de movimentação abre um leque de alternativas de 

transportes mas devemos nos atentar a: 

a) utilizar caminhos mais curtos possíveis; 

b) evitar cruzamentos de fluxo; 

c) planejar rotas de ida e volta; 

d) aproximar os postos de trabalho. 

 

3.4.2 Uso consciente de transporte 

 

 Um dos transportes mais utilizados nas obras é o transporte vertical e horizontal, 

também é um dos que mais consomem recursos como mão de obra, tempo. Segundo Forsomo 

(1994), varias empresas vem adotando novos métodos para ajudar na racionalização de 

transporte, como: 

a) movimentação de acordo com a capacidade do meio de locomoção, para evitar 

quebras; 

b) pedidos de matérias com pouca margem de sobra, evitando desperdícios; 

c) utilização de rampas, facilitando o transporte; 

d) nivelando o contrapiso, para facilitar o transporte de carrinhos. 
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 Com a utilização desses métodos é possível reduzir o tempo improdutivo e facilitar o 

fluxo do canteiro. Consequentemente com esse ganho de produção a obra tende a se tornar 

mais ágil, acelerando até mesmo a entrega da edificação.  

 Outro fator muito importante é a programação de recebimento dos materiais, 

utilizando uma programação adequada, é possível planejar melhor como vai ser feito o 

recebimento, liberar áreas, estoque, instalações. Para a melhor utilização destes recursos, 

temos as seguintes sugestões: 

a) privilegiar os matérias que ocupam maior volume; 

b) analisar o entorno da edificação, identificando os dias de menor fluxo de pessoas e 

veículos, para facilitar o processo de descarga dos caminhões com matérias; 

c) prever uma autorização da prefeitura, para que caminhões de entrega, possam 

estacionar em frente a obra sem que atrapalhe o transito das vias públicas; 

d) recomenda-se fazer uma programação nova a cada quinze dias. 

 

3.4.3 Diagrama de processos e mapofluxograma 

 

 Esta ferramenta tem o objetivo de registrar como os processos são realizados, 

utilizando de símbolos e gráficos, facilitando o entendimento de todos envolvidos na obra. 

 O diagrama de processos retrata toda a sequencia das atividades que fazem parte de 

um processo, já o mapofluxograma (Diagrama de fluxo), indicas as atividades e seus 

desempenhos e onde foram realizada. Segundo Formoso (2002), o uso do diagrama de 

processos observa os seguintes propósitos: 

a) facilita a visualização do processo como um todo, tornando-os mais claros; 

b) proporciona indicadores como, tempo, distâncias, número de profissionais 

envolvidos. 

 

 

Figura 9 -  Simbologia diagrama de processos e mapofluxograma) 

Fonte: Melo (2010) 
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 O diagrama de processos proporciona uma melhor analise de todo o processo, 

incluindo critérios de tempo, distância e pessoas, representando tudo em um diagrama 

compacto. 

 

 

Figura 10 -  Exemplo de folha de registro do processo de armadura 

Fonte: Melo (2010) 

 

O mapofluxograma é uma ferramenta que podemos visualizar um processo de uma 

forma mais detalhada, mais especificamente em cima das plantas ou esboços, permitindo uma 

visualização espacial de todo o processo. 

Ela é capaz de apresentar o layout de uma forma mais clara, permitindo a visualização 

de toda a movimentação dos materiais, podendo evitar cruzamentos de fluxo, restrições. 

A partir dessa ferramenta, o engenheiro também pode extrair informações a respeito 

de equipamentos de transporte, relacionadas ao canteiro, pois principalmente em dias de 

concretagem, é comum que ocorra filas para a movimentação dos materiais, principalmente 

nos transportes verticais. Para evitar este transtorno, deve-se pensar em uma sincronia dos 

equipamentos de transportes, para que o fluxo ocorra perfeitamente. 

Através do sistema Lean de Construção, com foco na analise dos processos, 

proporcionou uma melhor eficiência no gerenciamento da produção, onde é buscado sempre 

uma melhora contínua e a eliminação das atividades que não incorporam valor, de uma 

maneira mais simples e fácil de entender, prezando sempre pela transparência dos processos e 

numa melhora dos fluxos e das conversões. Sempre com a  premissa do lean construction de 

eliminar os desperdícios relacionados a superprodução, tempo de espera, transporte e 

processamentos. 
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4 PESQUISA DE CAMPO  

 

A pesquisa se restringe a análise de uma empresa que presta serviços de construção 

civil, a GXF Construções. Uma empresa nova no mercado, formada por profissionais já com 

experiência na área de atuação. Atuando desde a concepção do projeto, viabilidade, estudo 

das condicionantes, simulações, reformas, até a sua execução e gerenciamento. 

Atualmente a empresa gerencia quatro projetos simultaneamente, todos projetos 

novos, que a empresa acompanha e gerencia desde as suas concepções, projetos de 

construções comerciais, residenciais e galpões para estocagem. 

A maior dificuldade da empresa é na parte da execução das obras, pois o seu nível de 

planejamento acaba não sendo bom o suficiente para evitar alguns problemas cruciais na obra, 

que consequentemente acaba sempre afetando o custo e o cronograma da obra. A empresa não 

conta com um padrão de planejamento que envolva as áreas de conhecimento, o que acaba 

dificultando muito o dia-a-dia na obra. 

Um problema muito grave e que é muito frequente, é o canteiro de obras, que não 

existe nenhum planejamento, o mestre de obras é quem decide na hora a disposição dos 

materiais, os locais de armazenagem, carga e descarga de materiais. Sem um planejamento 

dessa logística e perdendo muito tempo para a organização do canteiro, pois são tarefas que 

não agregam valor nenhum ao projeto e ainda consomem tempo e custo de profissionais para 

a organização do canteiro. 

Através destas imagens, é possível analisar como é feita a logística e distribuição dos 

materiais. 
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Figura 11- Edifício Residencial Pinhais – PR 

Fonte: Acervo pessoal da empresa 

 

 

Uma edificação focada na agilidade da construção, com a utilização de elementos pré-

fabricados, através da figura 11 é possível notar diversos lotes de blocos estruturais 

espalhados ao redor do edifício, sem nenhum estudo logístico, resultando em horas perdidas, 

pois operários terão que parar de fazer o que estão fazendo, para reunir os blocos em um local 

na hora da utilização. 

 

 

 

Figura 12 – Estocagem de elementos pré-fabricados 

Fonte: Acervo pessoal da empresa 
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Na figura 12 é possível identificar um pouco mais de organização no canteiro, pois as 

estruturas pré-fabricadas são descarregadas e organizadas todas de formas ordenadas 

conforme a sua utilização, facilitando o seu transporte do local de estocagem até o local de 

sua aplicação. 

 

 

                                 Figura 13 – Galpão de estocagem 

                                Fonte: Acervo pessoal da empresa 

 

 

Na figura 13 é possível identificar outro ponto positivo da construção, no inicio da 

obra é construído um grande galpão, para a armazenagem de materiais, anexo a um refeitório. 

Facilitando o fluxo dentro do canteiro, este galpão fica localizado próximo á construção, 

facilitando a movimentação dos materiais. 

Porém, nenhum estudo mais detalhado de fluxo no canteiro é realizado. Sabendo 

disso, a empresa esta tentando implantar um novo tipo de gerenciamento dos projetos para o 

inicio de 2018, focando em processos enxutos, principalmente na área da logística que é onde 

a empresa mais vem sofrendo. Também planejam deixar os processos mais claros para todos 

os envolvidos na obra, não apenas para os gerentes dos projetos, como era feito anteriormente, 

dessa forma, cada profissional envolvido poderá ajudar um pouco para que a obra possa 

seguir o planejado, sem impactar nem no seu custo nem no cronograma. 

Desta forma a empresa visa buscar um processo padrão de planejamento e execução, 

para que possamos aplicar em todas as obras. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar as melhores técnicas e ferramentas para um 

melhor gerenciamento dos projetos, porém de maneira enxuta, oferecendo a criação de um 

método de gerenciamento, que possa ajudar a eliminar o tempo de atividades que não 

agregam valor nenhum a obra, principalmente nos processos de logística de rua, logística no 

canteiro de obras e nos processos que compreendem uma construção enxuta, que são os 

processos que apresentam maior grau de complexidade. 

Com a aplicação deste processo, os resultados se tornam muito mais eficientes, pois  

geram um custo menor para a construção, devido a uma melhor logística no canteiro, 

eliminando gastos com mão de obra que não agregava nenhum valor a obra, eliminando 

movimentações desnecessárias, além de resultar em um cronograma menor para a conclusão 

dos projetos. 

O trabalho apresentado tem a função de auxiliar o gerenciamento dos projetos, 

apresentando diversas técnicas e ferramentas para auxiliar no gerenciamento, visando uma 

melhor eficiência nos resultados. 

Com a aplicação deste trabalho na execução dos projetos, é possível aumentar o grau 

de maturidade da empresa e também será possível a criação de um padrão de gerenciamento 

dos futuros projetos. 

 

5.1 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 Com a implantação deste método de gerenciamento a empresa poderá comparar o 

sistema de gestão atual, com o sistema enxuto de produção. E devido as grandes vantagens, 

poderá implantar os processos em todos os projetos, desde pequeno porte até grande porte na 

construção civil.  
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