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RESUMO 

 

O sistema tradicional de produção da construção civil é caracterizado por altos índices de 

desperdícios e baixa produtividade. Devido à crescente conscientização dos direitos do 

consumidor e o presente momento de instabilidade econômica, observa-se grande esforço das 

empresas construtoras para garantia de sobrevivência. Com o objetivo de reverter essa posição 

de setor atrasado, aumentar a vantagem competitiva das empresas e atender aos requisitos dos 

clientes, surgiu a Construção Enxuta. Esta nova filosofia de gestão da produção busca a 

eliminação sistemática das ineficiências nos processos construtivos e a maximização do valor 

na entrega de projetos. O objetivo deste trabalho foi levantar um referencial teórico na busca 

por estudos anteriores acerca da aplicação dos onze princípios de Koskela (1992) avaliando o 

desempenho desta filosofia em construtoras paranaenses. Oito empresas de diferentes cidades 

foram analisadas, e um panorama do desenvolvimento da Construção Enxuta no estado do 

Paraná foi identificado. Observou-se que as empresas possuem conhecimento mediano das 

práticas da construção enxuta, e que os princípios estão sendo aplicados de maneira 

inconsciente e não estruturada. O foco desta pesquisa ficou restrito aos conceitos deste novo 

paradigma de gestão, não abordando as ferramentas que auxiliam na implantação dos 

princípios, e o número de empresas não foi representativo de forma a tonar possível a 

generalização. 

 

Palavras-chave: Filosofia Lean. Construção Civil. Desperdício. Fluxos de Construção.  

  

 

 

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF LEAN CONSTRUCTION 

PRINCIPLES IN EIGHT CONSTRUCTION COMPANIES IN THE STATE OF 

PARANÁ  

 

 

ABSTRACT 

 

The traditional construction production system is characterized by high waste rates and low 

productivity. Due to the growing awareness of consumer rights and the present moment of 

economic instability, there is great effort by construction companies to ensure survival. To 

reverse this position of delayed sector, increase the competitive advantage of companies and 

meet customer requirements, Lean Construction arose. This new philosophy of production 

management seeks the systematic elimination of inefficiencies in the construction processes 

and the maximization of value in the delivery of projects. The objective of this work was to 

raise a theoretical framework in the search for previous studies on the application of the 

eleven principles of Koskela (1992) evaluating the performance of this philosophy in Paraná 



construction companies. Eight companies from different cities were analyzed, and an 

overview of the development of Lean Construction in the state of Paraná was identified. It 

was observed that companies have a median knowledge of Lean Construction practices, and 

that the principles are being applied unconsciously and unstructured. The focus of this 

research was restricted to the concepts of this new management paradigm, not addressing the 

tools that help in the implementation of principles, and the number of companies was not 

representative in order to make generalization possible.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2019) a construção civil possui 

significativa participação na economia, uma vez que se posiciona em segundo lugar entre os 

setores que mais gera emprego. Por outro lado, o setor se apresenta deficitário, visto que se 

caracteriza por produzir por meio de processos obsoletos. Conforme Sarcinelli (2008), a 

construção apresenta alto custo de produção, baixa produtividade, carência em mão de obra 

treinada e qualificada – em termos de nível técnico e cultural.  

Além disso, com a recessão econômica no país, que se estendeu de 2014 a 2016, e no 

atual cenário de pós-crise o setor já acumula 20 trimestres consecutivos de queda segundo o 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV, 2019), registrando 

os resultados negativos mais expressivos da indústria nacional (CBIC, 2019).  

Conforme Reis (2017), é nos momentos de instabilidade econômica que as 

organizações buscam mitigar as deficiências na gestão da produção. Dessa forma, para que as 

empresas possam obter lucro, conquistem vantagem competitiva e até mesmo assegurem a sua 

sobrevivência, é imprescindível a redução dos custos de produção por meio de novas 

tecnologias e estratégias gerenciais. Uma das opções que se mostra como estratégia 

proeminente para contribuir neste contexto é a implantação do Lean Construction 

(“Construção Enxuta” – CE). 

Conforme Sarcinelli (2008), a indústria da construção civil tem sido criticada devido 

alguns fatores, tais como: característica de produção artesanal, baixa eficiência produtiva, alto 

índice de desperdício, entre outros. Assim surge a necessidade de reverter essa posição de 

setor atrasado e gerador de desperdícios.  

Esta nova forma de gestão da produção se propõe a driblar estas dificuldades. Uma 

vez que proporciona a eliminação de desperdícios, otimizando o uso dos recursos materiais, 

humanos e equipamentos, reduzindo tempo de execução (lead times) e agregando valor ao 

cliente (MARIZ, 2013). 

A fim de enriquecer as discussões sobre o assunto, este estudo busca responder ao 

seguinte questionamento:  Como estão sendo aplicados os princípios da Construção Enxuta 

nas empresas construtoras do Paraná? Para responder a esta questão, o objetivo geral da 

pesquisa é: identificar um panorama do desenvolvimento desta nova filosofia de produção por 

meio da análise do desempenho da aplicação dos 11 princípios propostos por Lauri Koskela 

(1992). Na sequência, é desenvolvido o referencial teórico desta pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Origem da Construção Enxuta 

 

A partir da década de 1980, surgiram grandes esforços na tentativa de reverter as 

ineficiências da construção civil, a qual era vista como setor de baixa capacidade de inovação, 

que entregava produtos com baixa qualidade e altos índices de desperdício, sendo o objetivo 

principal, a busca pela eliminação deste último. Entretanto a visão de desperdício da época era 

restrita à perda visível, relacionando apenas a entulhos (ISATTO, 2000 apud SARCINELLI, 

2008).  

Neste sentido, a partir dos anos de 1990, estudiosos introduziram novo conceito 

adaptado do Lean Production (“Produção Enxuta” – PE), que considera desperdício as 

atividades que consomem recursos, mas não agrega valor.  

A PE evoluiu do Sistema Toyota de Produção, desenvolvido no Japão na década de 

1950 por meio dos estudos de Taiichi Ohno ao modelo Fordista, que concluiu que o excesso 

de produção (Produção em Massa) gerava muitos desperdícios e entregava produtos que não 

se adequava às necessidades dos clientes. 

De acordo com Womack (2004) a PE é uma filosofia de produção que se contrapõe ao 

paradigma da Produção em Massa. Uma vez que seu objetivo mais importante é aumentar a 

eficiência da produção pela eliminação consistente e completa de desperdícios.  

Sob o ponto de vista de Ohno (1988), "desperdício se refere a todos os elementos de 

produção que só aumentam os custos sem agregar valor – por exemplo, excesso de pessoas, 

de estoques e equipamentos”. Em síntese, Ohno identificou sete tipos de desperdícios:  

1. Superprodução: quantidade de produção superior à demanda, ocasionando perdas 

por estoques, depreciação de máquinas e equipamentos, entre outros. 

2. Espera: tempo ocioso provocado pela falta de sincronização entre fluxo de 

materiais e o fluxo de trabalho, como espera por ferramentas, suprimentos, etc.   

3. Transporte: desperdício de esforço para transportar materiais, equipamentos ou 

produtos acabados, etc.  

4. Processamento: realizar atividades desnecessárias que não agregam valor. 

5. Estoque: armazenamento excessivo de matéria-prima, produtos acabados ou em 

processamento para evitar interrupções na produção ou devido a programação inadequada na 

entrega de insumos. 
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6. Movimento: deslocamento desnecessário de pessoas durante a execução de 

atividades. Ocorrem devido à falta de planejamento de layout de canteiro, equipamentos ou 

processos adequados. 

7. Defeitos: produtos realizados incorretamente ou sem qualidade, necessitando de 

reparos ou retrabalhos.  

Inicialmente essa nova filosofia de produção era aplicada ao setor automobilístico, 

mas como não se limitava a utilização exclusiva do mesmo e ao se mostrar extremamente 

eficiente permitiu que outros setores a adaptasse à particularidade de cada um (SALVADOR, 

2013). Assim, em 1992 Lauri Koskela lançou o primeiro estudo engajado à adaptação deste 

novo paradigma de produção ao setor da construção civil, com a publicação do relatório 

técnico intitulado Application of the new production philosophy to construction (FORMOSO, 

2002).  A partir deste estudo Koskela formulou as bases dessa nova filosofia de produção 

denominada Lean Construction (“Construção Enxuta” – CE).  

 

2.2 Construção Enxuta 

 

Para compreender o paradigma da CE primeiramente é necessário analisar o modelo 

tradicional de produção predominante na Indústria da Construção Civil. Na sequência, serão 

apresentados aspectos de cada modelo de produção considerando algumas de suas 

particularidades.   

Segundo Koskela (1992), no modelo tradicional o processo de produção é definido 

como um conjunto de atividades que transformam as entradas (matéria-prima) em saídas 

(produtos), constituindo o denominado modelo de conversão. De acordo com este modelo, o 

processo de conversão pode ser dividido em subprocessos.  A execução de lajes maciças de 

concreto armado pode ser subdividida, por exemplo, em execução de escoras, fôrmas, 

montagem de armaduras e lançamento do concreto.  Cada uma destas subtarefas também é 

considerada atividades de conversão. Entretanto, este modelo apresenta deficiência ao 

considerar apenas as atividades de transformação, negligenciando as atividades implícitas 

(transporte, espera, inspeção, retrabalhos). 

Em contraposição, na construção enxuta, o processo de produção é constituído de um 

fluxo de materiais e informações, desde a entrada dos insumos até a saída do produto final, 

sendo constituído por atividades de processamento (conversão), transporte, espera e inspeção 

(FORMOSO, 2002).  De acordo com o mesmo autor, a conversão é caracterizada por agregar 

valor ao produto ou cliente.  



8 

 

Para Abdelhamid (2007), é fundamental determinar e conhecer os requisitos do 

cliente, incluindo qualidade, tempo e limites orçamentais. Dessa forma, entende-se por valor o 

atendimento das necessidades do cliente, podendo este ser interno (equipe ou atividade 

subsequente) ou externo (comprador final).  

As atividades de transporte, espera e inspeção são consideradas atividades de fluxo, 

caracterizadas por não agregar valor ao produto. Por outro lado, as atividades de conversão 

também podem não agregar valor, por exemplo alteração de elementos estruturais para suprir 

modificações de layout gerando retrabalhos. Observa-se que as atividades de transformação 

não agregaram valor ao produto final, gerando custos com desperdícios de tempo e insumo. 

 As etapas da produção na construção enxuta, conforme pode ser observado na Figura 

1, se apresenta em um processo de fluxo como discutido anteriormente. Entretanto, este fluxo 

não se encontra apenas na esfera produtiva, há um caráter físico, mas também compreende a 

esfera gerencial. No caso de processos gerenciais, ocorre o fluxo (conversão, movimento, 

espera e inspeção) de informações (FORMOSO, 2002). 

 

Figura 1 - Modelo de processo da Construção Enxuta 

Fonte: adaptado de Koskela (1992) 

 

De acordo com um estudo do Construction Industry Institute, do tempo total de 

execução de um empreendimento, 58% equivalem a desperdícios, onde desta parcela, 25% 

são em atividades de espera (informação, trabalho pré-requisito, materiais, equipamentos e 

ferramentas), 13% deslocamento desnecessário, 12% manuseio de materiais desnecessário e 

8% refere-se a retrabalhos. Por outro lado, o foco do modelo de produção convencional tem 

sido na redução do tempo de conversão, utilizando-se de tecnologia, equipamentos, 

automação e modularização. Entretanto, como verificado pelo estudo mencionado as 
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atividades que representam a maior parcela dos custos na construção não são em atividades 

que agregam valor.  

Koskela (1996) propõe uma comparação entre a produção convencional e a 

Construção Enxuta, destacando algumas diferenças entre elas conforme apresentado no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 – A Filosofia Convencional e a Nova Filosofia de Produção 

Fonte: adaptado de Koskela (1996) 

 

Como constatado nas literaturas de Howell (1993), a construção enxuta não está 

condicionada exclusivamente ao canteiro de obras ou no momento em que ocorre a 

construção. Na visão deste autor, a mentalidade enxuta deve envolver toda a indústria, 

buscando alinhamento e cooperação da cadeia de suprimentos, como também os estágios que 

o empreendimento estará sujeito – projeto, aquisição, construção, manutenção, recuperação e 

reciclagem.  Assim, a construção enxuta busca uma interação com pessoas, como proprietário, 

a equipe técnica, empreiteiros, subcontratados, fornecedores e os usuários finais.  Diante do 

exposto, podemos definir a construção enxuta como: 

 

Uma filosofia coerente de gestão de produção e um conjunto de práticas destinadas a 

maximizar o valor na entrega de projetos ao proprietário/cliente, melhorando o 

planejamento, a execução, a coordenação e o controle de produção em nível local 

por meio de uma eliminação sistemática de ineficiências no processo de projeto, na 

estrutura da cadeia de suprimentos e nas operações de construção que impedem o 

fluxo contínuo de material e informações em um projeto de construção. 

(Abdelhamid, 2008, p. 261, tradução nossa). 
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2.3 Princípios da Construção Enxuta 

 

Para Koskela (1992), o paradigma da construção enxuta é orientado pelo conjunto de 

11 princípios que estão intimamente relacionados. Entretanto, alguns princípios são mais 

fundamentais, enquanto outros são aplicações orientadas. 

1º Princípio – Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor: este 

princípio é fundamental para diminuir os desperdícios, custos com retrabalhos, processos 

ineficientes, entre outros. Ou seja, reduzir as atividades de fluxo que consomem tempo, 

insumos e espaço. No entanto, cabe salientar que existem atividades de fluxo que não devem 

ser eliminadas, sendo essenciais ao processo global, como por exemplo treinamentos de 

segurança do trabalho (FORMOSO, 2002). 

2º Princípio – Aumentar o valor do produto através da consideração dos 

requisitos dos clientes: identificar os clientes internos e externos para determinar suas reais 

necessidades. Assim, considerar estas informações no projeto do produto e na gestão da 

produção (SARCINELLI, 2008).  

3º Princípio – Reduzir a variabilidade: podem ocorrer variações nas características 

dos materiais, no tempo de execução de um processo, na demanda pelos clientes, entre outros. 

A padronização é o principal meio de reduzir as variabilidades e entregar um produto mais 

uniforme (KOSKELA, 1992).  

4º Princípio – Reduzir o tempo de ciclo: na visão de Abdelhamid (2008), o tempo de 

ciclo compreende todos os fluxos do processo – conversão, transporte, movimentação e 

inspeção. Este princípio está diretamente ligado ao primeiro princípio, pois a redução do 

tempo de ciclo é proporcionada por meio da redução das atividades que não agregam valor. 

Algumas vantagens na aplicação deste incluem: entrega mais rápida ao cliente, agilidade e 

fluidez na gestão de processos, aumento da aprendizagem, estimativas de demandas futuras 

mais precisa e menos vulnerabilidade às mudanças de demanda pelo sistema de produção 

(FORMOSO, 2002).   

5º Princípio – Simplificar o processo através da redução do número de passos e 

partes: a redução das atividades que não agregam valor pode ser alcançada pela simplificação 

e redução do número de componentes ou etapas de um processo. Formoso (2002), considera 

que a utilização de elementos pré-fabricados, equipes polivalentes e o planejamento eficaz do 

processo produtivo possibilita a aplicação deste princípio.  

6º Princípio – Aumentar a flexibilidade de saída: este princípio está ligado ao 

conceito de entregar valor ao cliente, onde o mesmo pode mudar seu desejo ou necessidade 
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requisitando alterações no produto (PERETTI, 2016). Para tanto, a empresa precisa permitir a 

possibilidade de customizações em seus processos mais tardes, de forma que os custos de 

produção não sejam aumentados a ponto de lesá-la (SARCINELLI, 2008). 

7º Princípio – Aumentar a transparência do processo: o objetivo é facilitar a 

identificação dos erros e tornar o processo de produção mais transparente e observável 

(KOSKELA, 1992). Assim, aumenta a motivação dos colaboradores e a participação destes na 

busca por desenvolvimento de melhorias. Entre os métodos adotados para aplicar este 

princípio, destacam-se: a limpeza e organização do canteiro (método 5S), planejamento de 

layout, remoção de obstáculos visuais (divisórias, tapumes), utilização de dispositivos visuais 

(cartazes, sinalizações) e indicadores de desempenho (índice de produtividade) (FORMOSO, 

2002). 

8º Princípio – Focar o controle no processo global: primeiramente o processo 

completo deve ser medido para identificar o panorama geral de execução, e segundo deve ser 

designado um responsável pela eficiência do sistema de controle de qualidade. Contudo, este 

princípio também pode ser aplicado por meio de equipes autogeridas e a partir da integração 

entre os diferentes níveis de planejamento (PERETTI, 2016). 

9º Princípio – Introduzir melhoria contínua no processo: este é um princípio 

fundamental para a redução dos desperdícios e a busca do aumento do valor do produto 

(KOSKELA, 1992). Deve-se conscientizar as equipes de colaboradores autônomos para 

estimular o desenvolvimento e aplicação de novos procedimentos, ferramentas, tecnologias, 

métodos construtivos e a realização de treinamentos, sempre sugerindo melhorias no processo 

(REIS, 2017). 

10º Princípio – Manter um balanço entre melhorias nas atividades de fluxo e 

atividades de conversão: este princípio trata do equilíbrio entre os dois fatores que estão 

intimamente interligados, fluxo e conversão. Para Koskela (1992), a melhoria das atividades 

de fluxo deve ser perseguida constantemente antes de realizar investimentos em tecnologias 

de conversão. A busca pela sinergia entre os dois processos reduz os investimentos em 

equipamentos e facilita a implantação de tecnologias de conversão. Conclui que um fluxo 

devidamente controlado necessita de menor capacidade de transformação (PERETTI, 2016). 

11º Princípio – Fazer Benchmarking: ao contrário da conversão, os melhores 

processos de fluxo não são comercializados (KOSKELA, 1992).  A aplicação deste princípio 

consiste em realizar pesquisas de comparação das melhores práticas e métodos utilizados por 

outras empresas consideradas líderes. Segundo Peretti (2016), conhecer o processo e avaliar 

os pontos fortes e fracos (análise SWOT) dos subprocessos, é um dos passos mais importantes 
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do benchmarking. Assim, esta estratégia apresenta viabilidade por não necessitar de 

investimentos na obtenção dos métodos e potencializa a competividade, uma vez que o padrão 

de métodos e processos será semelhante entre as empresas concorrentes (SARCINELLI, 

2008).  

O foco deste trabalho restringe-se à análise dos princípios da Construção enxuta, não 

abordando suas principais ferramentas. Na sequência serão descritos os aspectos 

metodológicos da pesquisa. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

A primeira etapa da pesquisa, consistiu de um trabalho de revisão bibliográfica, 

reunindo conceitos relacionados à Construção Enxuta, consultados em livros, artigos, teses e 

dissertações. Nesta etapa, também foram selecionados estudos de casos que mostrassem o 

desenvolvimento e aplicação dos princípios da Construção Enxuta em construtoras 

paranaenses, de forma que os mais pertinentes foram selecionados para contribuir com o 

objetivo proposto. 

As informações utilizadas dos estudos de casos, foram obtidas por meio de entrevistas 

e observações diretas nos canteiros de obras. Dessa forma, salienta-se que essas avaliações 

não foram isentas de imprecisões, haja vista a falta de imparcialidade dos entrevistados.  

A segunda etapa deste artigo consistiu em uma análise quantitativa com o objetivo de 

avaliar a implementação dos 11 princípios de Koskela (1992) nas construtoras estudadas, e 

determinar o nível de desempenho dos mesmos.   

Devido às diferentes ferramentas de medição utilizadas em cada estudo analisado, foi 

necessário adequar os dados nesta pesquisa. Para tanto, foi utilizado a escala de Likert, onde 

os critérios utilizados foram classificados em níveis conforme a Figura 2. 

 

Figura 2- Níveis de classificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Carvalho (2008) 
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Em seguida, foi atribuído peso para cada critério, este peso varia de 0 a 2. A aplicação 

da escala é atribuída conforme o Quadro 2: 

 

Quadro 2- Atribuição do peso pelo nível de classificação 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor 

 

Subsequentemente, os pesos relativos a cada princípio foram somados, e por meio da 

regra de três simples, foi determinada a porcentagem efetiva de utilização de cada um desses 

princípios. Em posse dos dados obtidos, posteriormente foi apresentado um gráfico relativo a 

porcentagem geral de utilização dos 11 princípios de Koskela (1992), permitindo assim a 

identificação de um panorama do desenvolvimento da filosofia Construção Enxuta no estado 

do Paraná. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No total, 8 empresas construtoras foram analisadas. Portanto, infere-se que esta 

quantidade de amostra não é representativa para que este estudo possa ser generalizado. Para 

uma melhor análise dos resultados os estudos foram denominados “I”, “II”, “III”, “IV” e “V”. 

Estudo “I” – Avaliação dos Princípios do Lean Construction em um Canteiro de Obras 

(SOUZA, 2013). Este estudo trata da análise da construção de um empreendimento 

residencial de múltiplos pavimentos executados por uma construtora que atua no setor 

imobiliário na cidade de Maringá-PR.  

 

Figura 3 – Aplicação dos 11 princípios da Construção Enxuta no Estudo “I”  

 

 

 

 Peso 

Nível 0 0 

Nível 1 1 

Nível 2 2 



14 

 

 

Observa-se na Figura 3, que para o primeiro princípio, a empresa em questão obteve 

efetiva aplicação, foi identificado a eliminação de atividades de confecção, montagem e 

transporte de fôrmas com o uso de alvenaria estrutural. As ferragens foram adquiridas prontas, 

dispensando o corte e dobra de aço e o transporte facilitado por meio de uso de grua e 

elevador de carga. O planejamento do layout de canteiro proporcionou o armazenamento de 

materiais próximos aos postos de utilização. Porém, os fluxos de trabalho não foram 

adequados na estruturação do canteiro.  

Para o segundo princípio, não houve identificação de adoção. Com relação a redução 

da variabilidade, verificou-se que a empresa consta com procedimentos formalizados e 

padronizados que inspeciona o recebimento de materiais e a execução dos serviços.  

No que diz respeito a redução do tempo de ciclo, infere-se que a empresa conhece os 

tempos de ciclo na execução de seus empreendimentos, porém na aplicação deste princípio 

apresenta inconsistência. O quinto princípio se apresenta um dos mais efetivos na obra, pois o 

uso de alvenaria estrutural como sistema construtivo reduz significativamente o número de 

passos ou partes.  

Em relação ao aumento da flexibilidade de saída, o empreendimento em estudo se 

mostra ausente deste princípio. Pois o projeto possui aspectos pré-definidos que não 

possibilitam que o cliente faça customizações.  

Em consideração ao aumento de transparência do processo, a empresa se mostrou 

deficiente. Não apresentou dispositivos de visualização para todos os colaboradores, como 

indicadores de desempenho e andamento da produção. No entanto, foi constatado rádios de 

comunicação entre operadores e placas de segurança.  

No que tange ao oitavo princípio, existe falta de integração entre os diferentes níveis 

de planejamento. Fato este agravado pelo pouco controle sobre o planejamento e orçamento 

de obra. Para o princípio de melhoria continua, verificou-se apenas a introdução de 

bombeamento mecânico da concretagem como solução de melhoria no processo. Porém, 

constatou a falta de procedimentos de ação corretiva e preventiva dentro da obra. 

Para o décimo princípio “manter um balanço entre melhorias nas atividades de fluxo e 

atividades de conversão”, a empresa em questão não considerou no planejamento, o fluxo de 
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informações e pessoas dentro da obra. Também constatou deficiência no controle de compras 

e entregas de materiais.  

Com relação ao último princípio “benchmark”, não destacou métodos e práticas 

significativas de outras empresas, apenas a introdução do bombeamento mecânico do 

concreto.  

Estudo “II” – Investigação dos Princípios Lean Construction em Obras de Habitação 

Popular no Município de Campo Mourão (Paraná): Um Estudo Teórico-Empírico (COSTA, 

2015). Este estudo trata da análise de duas empresas construtoras. 

Figura 4 – Aplicação dos 11 princípios da Construção Enxuta no Estudo “II” 

 

Fonte: o autor.  

A Figura 4 evidencia, que ambas as empresas apresentam eficiência na aplicação na 

maioria dos princípios. Para o primeiro princípio, foi constatado como prática para reduzir as 

atividades que não agregam valor o planejamento logístico da obra, o uso de maquinários para 

o transporte de materiais.  

Com relação ao segundo princípio, as duas empresas apresentaram aplicação. A 

empresa B possui a Caixa Econômica Federal como cliente, portanto acompanha a execução 

dos serviços de modo a verificar os erros e readequá-los, atendendo os requisitos deste cliente.  

Para a redução da variabilidade as duas empresas trabalham com padronização, 

realizando treinamento da mão de obra. Ambas empresas possuem certificações do PBQP-H 

em nível A. Porém apenas uma aplica efetivamente, desenvolvendo métodos próprios para 

orientação dos colaboradores quanto à redução da variabilidade.  

Em consideração à redução do tempo de ciclo, as duas empresas demonstraram 

conhecer o princípio, mas não aplicam efetivamente. Na simplificação do processo por meio 
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da redução de número de passos ou partes, as empresas utilizam kits de componentes pré-

fabricados para racionalização de seus processos.  

Quanto à flexibilidade de saída do produto, apresentaram ter consciência do princípio, 

mas não aplicam substancialmente.  Com relação ao aumento da transparência do processo, 

ambas aplicam por meio de reuniões semanais junto aos colaboradores, cujo foco é identificar 

erros, confrontar andamento das atividades e atrasos na produção.  

A introdução de melhorias contínuas é um princípio efetivamente implementado nas 

duas empresas. Uma vez que para manterem suas certificações devem realizar controle 

eficiente de materiais e da execução dos serviços. Também se verifica a introdução de novas 

tecnologias, treinamento da mão de obra e aplicação da ferramenta 5S presente nos 

planejamentos. 

Quanto ao princípio “balanço entre melhorias nas atividades de fluxo e atividades de 

conversão”, identifica o planejamento de layout e logística do canteiro de obras. Assim, a 

alocação dos materiais é disposta de forma racional para reduzir movimentações 

desnecessárias, e a utilização de equipamentos de transporte para facilitar a movimentação 

dos materiais. Com relação ao princípio “benchmark”, destacou-se o investimento em 

treinamentos e viagens para feiras de construção civil, buscando atualizações e boas práticas.  

Estudo “III” – Otimização no Canteiro de Obra, utilizando o Método do Lean 

Construction (FRANCO, 2014). Este estudo trata de uma análise de maturidade dos 

princípios da construção enxuta em duas empresas de grande porte, sediadas em Londrina-PR 

que atuam como construtoras e incorporadoras.  

 

Figura 5 - Aplicação dos 11 princípios da Construção Enxuta no Estudo “III” 

 

Fonte: o autor.  
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Verifica-se na Figura 5 bom índice de aplicabilidade dos princípios enxutos pelas 

empresas do estudo “III”. Para reduzir atividades não agregadoras de valor, verificou-se nas 

duas empresas as seguintes práticas que buscam implementar este princípio: planejamento do 

layout de canteiro de obra (focando na localização estratégica de armazenamento dos 

insumos), aquisição de argamassa estabilizada fornecida pronta (eliminando a logística e 

custos em sua execução) e utilização de equipamentos de transporte para reduzir 

movimentações desnecessárias (gruas e elevadores).   

Com relação a consideração dos requisitos do cliente, destaca-se a realização de 

pesquisas de mercado para identificar as necessidades. Também é feito avaliação pós-

ocupação para saber a satisfação dos clientes. Outro método utilizado é as lajes nervuradas 

que agiliza o processo e reduz consideravelmente o consumo de material, agregando valor ao 

produto. 

Na busca pela redução da variabilidade as empresas utilizam a padronização, sendo as 

duas empresas certificadas pela ISO 9001 e categoria A no PBQP-H. Assim, para manter as 

certificações bem como maximizar seus lucros, realizam controle de conformidade de 

materiais bem como controle dos serviços prestados. Como exemplo de método de 

padronização, verifica-se a utilização de fôrmas metálicas para fazer escadas diminuindo a 

variabilidade do produto final. 

No quarto princípio, verifica-se que o método utilizado é o controle de tempo 

determinado na execução dos serviços. Assim, cada colaborador recebe uma meta por tempo 

de trabalho. Visando a adequação ao quinto princípio, verifica a utilização de elementos pré-

fabricados (escadas e lajes pré-moldadas), shaft e churrasqueiras compradas prontas para 

posterior colocação.  

Quanto a flexibilidade de saída identifica-se a possibilidade de alterações nas plantas 

dos apartamentos, dependendo do estágio da obra. Porém foi constatado que as empresas 

contratam poucos colaboradores polivalentes. No sétimo princípio foi detectado a 

comunicação com todos os operários sobre o cronograma e metas de produção, com auxílio 

de indicadores de desempenho, evolução da obra, placas e sinalizações de segurança e correta 

movimentação de materiais e equipamentos, incluindo a implementação do programa 5S.  

Com relação ao equilíbrio entre atividades de fluxo e de conversão, destacou-se o uso 

de argamassa projetada que elimina as fases de chapisco, emboço e reboco. Tal método 

otimiza o tempo de execução de forma que leva um dia de trabalho para construir a mesma 

metragem de paredes que dois pedreiros gastariam 15 dias no método convencional.  
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Estudo “IV” – Diagnóstico da Aplicação dos Princípios da Construção Enxuta em 

Empresas Construtoras (RICHTER, 2014). Este estudo trata da análise de duas construtoras 

de médio porte com base nos princípios da construção enxuta. Para sigilo foram denominadas 

de empresa A e empresa B, situadas em Ponta Grossa-PR e Pato Branco-PR, respectivamente.  

Foram considerados os aspectos mais relevantes, de forma que alguns princípios não 

apresentam discussões, apenas os índices.   

 

Figura 6 – Aplicação dos 11 princípios da Construção Enxuta no Estudo “IV” 

 

Fonte: o autor.  

A Figura 6 mostra que as empresas em questão, apresentaram incompatibilidade de 

aplicação na maioria dos princípios. Assim, foi possível verificar pela análise realizada, que 

tal deficiência é devido ao fato de as construtoras ainda praticarem suas atividades no modelo 

de gestão tradicional, obsoleto e ultrapassado perdendo espaço competitivo.   

Constatou-se que a redução da variabilidade na empresa A, sucede de modo vagaroso, 

visto que a realização de alguns serviços necessita de procedimentos padronizados. Com 

exceção, a empresa B, destacou-se pelo fato de possuir um planejamento formalizado de obra, 

e se apresenta num processo de implantação do sistema de qualidade PBQP-H. 

Com relação à redução do tempo de ciclo, ambas empresas apresentaram baixo índice 

de desempenho. Foi possível identificar que a empresa A, desconhece o tempo de execução 

de suas atividades e necessita de ordenação das mesmas, não utiliza qualquer tipo de 

planejamento, nem dispõe de mecanização do canteiro. Entretanto, evidencia um foco da 

empresa B no controle da produção, organização e limpeza do canteiro.  

No sexto princípio, verificou-se que as duas construtoras possuem consciência da 

flexibilidade de saída, com aplicação deste princípio nas customizações do design do produto 
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e na forma de pagamento. Em contrapartida, destacou-se ponto negativo, a carência por oferta 

de diferentes tipos de produtos e serviços aos clientes. 

Com relação ao princípio de aumentar a transparência do processo, verifica-se que a 

empresa A, não fornece manual do usuário e apresenta carência na sinalização do canteiro de 

obras. Em contrapartida, a empresa B, estabelece uma conduta de comunicação com os 

operários, abrindo oportunidades para reclamações e sugestões.  Assim, constatou-se nas duas 

construtoras, a necessidade de melhorar o sistema de comunicação visual, por meio de placas, 

painéis, quadros de desempenho e evolução das atividades, entre outros.  

O baixo desempenho na busca por melhoria contínua na empresa A, refere-se à 

inexistência de operários polivalentes. Fato este agravado pela falta de treinamentos referentes 

ao aperfeiçoamento dos colaboradores nas funções que desempenham. Entretanto, como 

mencionado anteriormente a empresa B está num processo de implantação do PBQP-H, o que 

contribui para um melhor controle de qualidade em seus processos. Assim, constatou-se a 

necessidade de incentivar os funcionários no desenvolvimento de melhorias em ambas 

empresas. 

Estudo “V” – Mensuração do Uso da Lean Construction: Diagnóstico de Empresa 

Construtora atuante na Região de Maringá/Pr (LUCENA E MORI, 2018). Este estudo trata da 

análise de uma empresa construtora.  

Figura 7 – Aplicação dos 11 princípios da Construção Enxuta no Estudo “V” 

 

Fonte: o autor.  

Observa-se na Figura 7, que de modo geral, a empresa é bastante eficiente quanto aos 

princípios “aumentar o valor do produto através da consideração dos requisitos dos clientes” e 

“aumentar a flexibilidade de saída”. A Construtora A, se destaca por apresentar possibilidade 

de o cliente fazer modificações no projeto de modo a suprir suas necessidades. Outro ponto 
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relevante é a forma como a empresa se adapta prontamente às mudanças de alterações de 

projeto, dando continuidade a execução do empreendimento sem sofrer impactos 

consideráveis no cronograma da obra. 

Outro aspecto que se destaca é referente ao princípio de “transparência do processo”. 

Foram constatados diversos problemas com a organização do estoque e a comunicação dos 

colaboradores sobre o planejamento de execução e limpeza da obra.  

Os princípios “reduzir a parcela de atividades que não agregam valor”, “reduzir o 

tempo de ciclo” e “manter um balanço entre melhorias nas atividades de fluxo e atividades de 

conversão” não apresentaram desempenhos satisfatórios. Uma vez que a construtora em 

estudo apresenta deficiências no planejamento dos fluxos de informações e materiais, 

comprometendo a eficiência do deslocamento de operários e materiais dentro do canteiro de 

obras.  

O menor desempenho é referente ao princípio “benchmark”, pois foi constatado que os 

gerentes da construtora admitiram não possuir na empresa o costume de realizar pesquisas 

estratégicas para absorver práticas mais eficientes de outras empresas. 

Figura 8 – Aplicação Geral dos 11 princípios nas Empresas em Estudo 

 

Fonte: o autor.  

A partir dos dados obtidos, observa-se pela Figura 8, que embora as empresas não 

possuíssem qualquer atitude conscientemente implantada das práticas da construção enxuta, 

os princípios foram aplicados de maneira não estruturada. No geral as oito construtoras 

demostraram um nível mediano de aplicação dos 11 princípios propostos por Koskela (1992). 



21 

 

O gráfico da Figura 8 evidencia que o índice que conseguiu o pior desempenho geral 

foi o princípio 4 referente “reduzir o tempo de ciclo” com 44%. Entretanto, o princípio que 

apresentou o maior nível de desempenho foi quanto a “redução da variabilidade”, com 69%.  

Por meio da avaliação realizada, observou-se que em algumas situações, são aplicadas 

ações que apresentam conformidades com as práticas da construção enxuta. Assim, 

destacaram-se a utilização de elementos pré-fabricados, o uso de produtos industrializados 

(concreto usinado, argamassa projetada, armaduras prontas), a utilização de procedimentos 

padronizados para recebimento dos materiais e execução dos serviços, entre outros. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O segmento da construção civil no Brasil está em um ritmo caótico devido ao cenário 

de pós-crise, tornando o ambiente cada vez mais competitivo. A abordagem da filosofia 

Construção Enxuta se apresenta como estratégia para racionalização dos processos por meio 

da otimização dos fluxos existentes nas atividades que compõe a execução de obra  

Na pesquisa bibliográfica desenvolvida, explorou-se os conceitos e princípios da 

Construção Enxuta, na intenção de buscar conhecimentos para responder ao questionamento 

de pesquisa e atingir o objetivo proposto. Por fim, pode-se afirmar que os resultados dessa 

pesquisa, ainda que limitados, contribuem para evidenciar o desenvolvimento deste novo 

paradigma de gestão da produção, servindo de auxílio na identificação das limitações 

organizacionais existentes. 

O presente estudo sugere que por ser uma filosofia relativamente nova, a Construção 

Enxuta é pouco conhecida no estado. Fato constato pelo escasso número de empresas que 

conseguem um percentual de utilização efetivo.  

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se (1) evolução desta pesquisa 

ampliando a quantidade de empresas paranaenses, com o objetivo de tornar possível a 

generalização da construção enxuta no estado e (2) desenvolver estudos sobre os impactos na 

implantação das ferramentas da Construção Enxuta. 
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