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RESUMO 

 

O atual cenário da construção civil consiste em um ambiente de alta competitividade, no qual 

o mercado está cada vez mais exigente com relação a qualidade dos produtos e os clientes 

internos têm demandado melhores condições de trabalho. Dessa forma, as empresas da indústria 

da construção devem buscar diferenciais que possam destacá-las em relação às demais. Assim, 

a aplicação dos conceitos da construção enxuta surge como importante alternativa para 

minimizar desperdícios, aumentar a eficiência e gerar mais valor para os clientes. Com base 

nisso, a estratégia de pesquisa utilizada foi a Design Science Research, que teve o objetivo de 

propor a estruturação de um manual para padronização das ferramentas e processos enxutos 

aplicados em um canteiro de obra e, após isso, avaliar a implementação dos padrões propostos. 

Assim, a metodologia para elaboração dessa proposta consiste em: caracterização da pesquisa, 

proposta de estruturação de um manual para padronização de ferramentas e processos enxutos, 

confecção do Manual Prático de Processos e Procedimentos de Lean Construction e a realização 

de auditorias após a implantação do Manual. Por fim, após a compilação dos resultados, 

observou-se que os objetivos estabelecidos foram alcançados, já que se conseguiu caracterizar 

o cenário inicial do Lean Construction dentro da empresa, definiu-se os padrões para o uso das 

ferramentas enxutas, estruturou-se o Manual Prático de Processos e Procedimentos e avaliou-

se o desempenho dos empreendimentos após a implantação desses padrões. Apesar disso, não 

foi possível evidenciar e correlacionar as notas das avaliações dos canteiros com a implantação 

do Manual, por conta das limitações da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Construção enxuta. Padronização. Manual Prático. Auditorias. 
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ABSTRACT 

 

The current scenario of construction industry consists on a high competitive environment, on 

which the market is increasingly demanding more quality of products and the internal clients 

(workers) demand better work conditions. Thereby, companies of this sector must find 

differentials so they can stand out from the others. Therefore, the application of the concepts of 

Lean Construction appears as an important alternative to minimize waste, increase efficiency 

and generate more value for their clients. Based on that, the research strategy used was the Design 

Science Research, which goal was to establish the structuralization of a manual to standardize 

lean tools and processes applied on construction sites and, after that, to evaluate the proposed 

standards’ implementation. Thereby, the methodology for the preparation of this paper consists 

on: characterization of the research, proposition of  a manual’s structure to standardize lean 

tools and processes, production of the Practical Manual of Processes and Procedures of Lean 

Construction and conduction of lean audits after the Manual's implementation. Finally, after 

compiling the results, it has been observed that the established goals were accomplished, since 

it has been able to characterize Lean’s initial scenario in the company, to set standards for lean 

tools, to structure the Manual and to evaluate the performance of the buildings after standards’ 

implementations. Nevertheless, it was not possible to evidence and correlate the evaluation of 

the grades with the Manual's implementation, because of the research's limitations. 

 

Keywords: Lean Construction. Standardization. Practical Manual. Audits. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e justificativa da pesquisa 

 

A crescente e dinâmica expansão do mercado da construção civil fizeram-no evoluir de 

tal forma que já cabe apontar uma série de mudanças no setor. Desta arte, o cenário atual é 

composto por colaboradores que demandam melhores condições de trabalho, por clientes que 

se tornam cada vez mais exigentes e por empresas mais preparadas e competitivas (ISATTO et 

al., 2000). Assim, é fundamental que as construtoras busquem diferenciais para se manterem 

em elevado patamar. Com base nisso, o Lean Construction, ou construção enxuta, surge como 

importante alternativa para concretizar essa diferenciação. 

 O período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial foi caracterizado pela carência de 

recursos materiais, humanos e financeiros, o que representou uma ameaça para o setor 

industrial, tendo em vista que, para se manterem competitivos, seria necessário que a produção 

ocorresse com menos recursos e com o mínimo de desperdícios, porém com qualidade igual ou 

superior à anterior (MOURÃO; VALENTE, 2013). Assim, por estar inserida em um país com 

a economia devastada e constantemente ameaçada pela concorrência estrangeira, a produção 

automobilística japonesa teve que buscar melhorias em seu processo produtivo. Com base nisso, 

dois engenheiros da Toyota Motor Company desenvolveram um modelo de produção baseado 

na maximização da eficiência e na minimização de desperdícios, denominado Sistema Toyota 

de Produção (STP), ou o Lean Production (WOMACK; JONES; ROOS, 1990). 

A fim de adaptar os conceitos do Lean Production, ou produção enxuta, à realidade da 

construção civil, Koskela (1992) propôs onze princípios para a construção enxuta, que, 

sumariamente, busca reduzir os desperdícios e manter o fluxo contínuo de produção, agregando 

valor ao produto através da compreensão das necessidades do cliente. Segundo Heineck et al. 

(2009), construir de forma enxuta diz respeito ao trabalho com metade dos insumos, em um 

período de tempo consideravelmente menor, com desperdícios nulos e com o dobro do 

contentamento dos clientes, sejam eles internos ou externos. 

Apesar da construção enxuta basear-se em princípios claros, são comuns as dificuldades 

de implantação do Lean Construction em um canteiro de obras, tendo em vista que, conforme 

Ohno (1997), é necessário não só a compreensão dos conceitos, mas também a incorporação da 

filosofia Lean dentro da cultura organizacional. Além disso, a inexistência de parâmetros ou 

certificações de Lean Construction aliados à baixa qualificação dos colaboradores, à falta de 
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repetitividade na execução dos empreendimentos e aos entraves na logística dos fornecedores 

são fatores que prejudicam a implementação das práticas enxutas (KOSKELA, 1992). 

Com base nisso, o presente trabalho desenvolverá uma Design Science Research na 

construtora C. Rolim Engenharia, empresa com 37 anos de mercado e que há dez aplica a 

filosofia enxuta como modelo de gestão. Assim, a empresa já possui mão-de-obra capacitada, 

além de ferramentas e processos consolidados, edificados através de auditorias mensais, 

propostas por Valente (2011), de treinamentos periódicos e da própria rotina. 

Apesar da empresa já possuir maturidade com o trabalho enxuto (ARANTES, 2010), a 

melhoria contínua permite identificar que não basta apenas a implantação de ferramentas 

baseadas na filosofia Lean, mas que também é necessário estabelecer métodos padronizados 

que garantam sua correta execução e continuidade. Com base nisso, Mariz (2012) analisou 24 

trabalhos acadêmicos acerca dos elementos, documentos e ferramentas do Trabalho 

Padronizado na construção civil e constatou que as Políticas e Procedimentos Padrões foram 

pouco utilizadas, de forma que estavam presentes em menos de 17% da amostra.  

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de propor a estruturação de um manual para 

padronização de processos e ferramentas enxutos, por meio de análises das auditorias 

anteriores, entrevistas realizadas com a gerência técnica, bem como ferramentas e modelos 

adotados nos empreendimentos da construtora, buscando estabelecer os procedimentos ideais e 

fornecendo insumos para aplicação na construção. Dessa forma, os padrões estabelecidos serão 

compilados para a empresa em formato de manual, que corresponderá a uma ferramenta de 

Política e Procedimentos Padrões.  

Por fim, acredita-se que haverá contribuição tanto a nível acadêmico, como para a 

empresa objeto da pesquisa, tendo em vista que os padrões estabelecidos poderão servir de 

orientação para uso das ferramentas nas obras, facilitarão a gestão de conhecimento na empresa, 

auxiliarão na estabilização de alguns processos para foco em melhorias incrementais, além de 

poder serem utilizado em outros estudos. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 
O cenário atual da empresa em questão consiste em cada obra utilizando as ferramentas 

enxutas da empresa individualmente, sem formalização de quando deverão ser implementadas, 

nem homogeneidade acerca dos responsáveis, periodicidade ou metodologia de uso e 

acompanhamento. Assim, a conjuntura atual iria de encontro ao proposto pela própria filosofia 
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Lean, tendo em vista que a redução de variabilidade dos processos consiste em um dos onze 

princípios da construção enxuta propostos por Koskela (1992) e adaptados por Isatto et al. 

(2000). 

Dessa forma, com base no cenário apresentado, o problema do presente estudo consiste 

na heterogeneidade de informações, na redução da produtividade, além das inconformidades de 

resultados, decorrentes do uso não padronizado das ferramentas e procedimentos. Assim, 

estruturar um manual para a padronização dos processos e ferramentas busca garantir a 

melhoria na qualidade do produto final, tendo em vista a otimização do uso dos recursos e a 

minimização das perdas e desperdícios. Além disso, busca também melhorar a comunicação 

entre as obras e possibilita a realização de benchmarking entre elas, uma vez que todas estarão 

trabalhando sob os mesmos parâmetros. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em propor a estruturação de um manual 

para a padronização de ferramentas e processos de Lean Construction utilizados por uma 

empresa em seus canteiros de obra. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar o cenário inicial do Lean Construction dentro da empresa; 

b) Identificar quais padrões serão estabelecidos; 

c) Propor a estrutura de um Manual Prático de Processos e Procedimentos; 

d) Verificar a aplicação das ferramentas após a definição dos padrões. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente Projeto de Graduação é dividido em cinco capítulos, conforme detalhado 

abaixo. 

O primeiro capítulo corresponde à introdução do trabalho, de maneira que é 

desenvolvida uma breve contextualização e justificativa para a escolha do tema. Ainda nesse 

capítulo são desenvolvidos o problema de pesquisa, o objetivo geral do estudo e os objetivos 

específicos. 



18 
 

 

 

O segundo capítulo refere-se à revisão bibliográfica do tema, que é subdividida em cinco 

tópicos: Nova filosofia de produção, que trata sobre a produção enxuta e seus princípios; Os 

oito desperdícios, que detalham os tipos de desperdícios elencados por Ohno (1997) e Liker e 

Meier (2006); Ferramentas e conceitos Lean, que traz a casa STP e compara os elementos de 

uma casa com os conceitos Lean; Construção enxuta, que aborda histórico e princípios do Lean 

Construction e; Padronização na construção civil, que trata da importância da padronização e 

sua relação com a construção enxuta. 

O terceiro capítulo trata dos materiais e métodos da pesquisa, que abordará: Etapas de 

pesquisa, Caracterização da Design Science Research, Proposta de estruturação de um manual 

para padronização de ferramentas e processos enxutos, elaboração do Manual Prático de 

Processos e Procedimentos de Lean Construction e auditorias Lean após implantação do 

Manual. O tópico de Etapas de Pesquisa trata de uma breve explanação do processo de 

elaboração do estudo. Em seguida, o item de Caracterização da Design Science Research 

consiste na apresentação da empresa objeto da pesquisa, bem como das auditorias Lean e dos 

critérios por ela avaliados. Após, o tópico de Proposta de Estruturação de um Manual para 

Padronização de Ferramentas e Processos Enxutos diz respeito ao estabelecimento de padrões 

para a aplicação das ferramentas e processos Lean nos canteiros de obras. Em sequência, será 

comentada a confecção do Manual Prático de Processos e Procedimentos de Lean Construction, 

utilizado internamente na empresa, e que tem como base os padrões definidos anteriormente. 

Por fim, o item das auditorias Lean consistirá na avaliação dos empreendimentos, a fim de 

verificar o desempenho destes antes e depois da implantação do Manual. 

O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos com a pesquisa. Dessa forma, é 

verificado o atendimento dos objetivos previamente definidos, bem como são analisados e 

discutidos os resultados do estudo. 

Por fim, o quinto capítulo refere-se às conclusões obtidas com a pesquisa. Além disso, 

esse capítulo reconhece as limitações da pesquisa desenvolvida, bem como estabelece sugestões 

para futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Nova filosofia de produção 

 

 O Lean Production tem como principal objetivo a eliminação completa de desperdícios. 

Com base nisso, o desenvolvimento desse sistema de produção contempla características como: 

estoques reduzidos, controle rigoroso de qualidade, minimização de defeitos, atividades e mão-

de-obra que agreguem valor ao produto final, liberdade do colaborador para interromper a linha 

de produção sempre que necessário, antecipação dos problemas e a cooperação dos 

fornecedores (WOMACK; JONES; ROOS, 1990). 

 Ohno (1997) definiu ainda as duas bases da produção enxuta: Just-in-time e jidoka. A 

expressão “just-in-time”  significa, literalmente, “na hora certa”. Isto é, cada peça ou ferramenta 

deve chegar ao posto de trabalho no momento certo e na quantidade certa, sem que haja atraso, 

o que provoca ociosidade, ou excesso de antecedência, o que gera estoques e sobrecarga do 

pessoal. Já jidoka, ou autonomação, diz respeito à associação entre máquinas e a inteligência 

humana. Dessa forma, a autonomação busca incessantemente pela perfeição, de maneira que a 

produção só deve ser interrompida em caso de anomalias e, caso ocorram, deve-se buscar e 

analisar a causa raiz. Assim, esses dois pilares mantêm o fluxo contínuo e sincronizado da 

produção, além de minimizarem erros e prezarem pela alta qualidade do produto final. 

 A filosofia tradicional de produção considerava que o processo produtivo consistia 

apenas em atividades de conversão, isto é, insumos eram processados e puramente convertidos 

em produtos. No entanto, a nova filosofia de produção, ou Lean Production, trouxe à tona o 

conceito de que o processo produtivo incluía não só a conversão em si, mas também atividades 

que não agregavam valor ao produto final, denominadas atividades de fluxo, e que incluem 

espera, movimentação e checagem. Dessa forma, apesar de todas as atividades representarem 

custo e tempo, apenas as atividades de conversão efetivamente agregam valor ao produto final, 

de maneira que, para se obter a máxima eficiência da produção, seria necessário minimizar ou 

até mesmo eliminar as atividades de fluxo, a fim de que os recursos possam ser melhores 

empregados no que efetivamente dará valor ao produto final (KOSKELA, 1992). 
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Figura 1 – Processo produtivo, conforme o conceito de Koskela (1992). 

 
Fonte: Adaptado de Koskela (1992). 

 

Conforme Koskela (1992), apesar de existirem dificuldades na implementação dos 

conceitos da filosofia enxuta, existem quatro fatores chave que contribuem para desenvolver o 

novo modelo de produção: 

a) Comprometimento das lideranças, que devem compreender e internalizar a 

filosofia Lean, a fim de buscar melhorias em cada atividade dos processos 

produtivos; 

b) Foco no desenvolvimento executável e mensurável; 

c) Envolvimento não só das lideranças, mas também de toda a equipe; 

d) Aprendizado tanto dos conceitos, ferramentas e técnicas como dos trabalhos 

com os processos em si. 

Womack e Jones (2003) expandiram ainda o conceito do Lean Production para as 

demais áreas de uma organização e definiram o conceito de mentalidade enxuta, ou Lean 

Thinking, norteada por cinco princípios, detalhados abaixo e apresentados na Figura 2: 

a) Definição do valor: Corresponde ao ponto de partida mentalidade enxuta e 

consiste na identificação do que é valor para o cliente; 

b) Cadeia de valor: Diz respeito ao desdobramento da produção em todas as 

etapas necessárias para a transformação da matéria-prima no produto final. Esse 

processo tem por objetivo a identificação de quais atividades efetivamente 

agregam valor ao produto e quais não o fazem. Além disso, dentre as atividades 

que não agregam valor, deve-se verificar quais podem ser completamente 

eliminadas e quais podem ser otimizadas, quando inerentes ao processo; 
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c) Fluxo contínuo: Corresponde à produção continuada, de maneira que os 

estoques intermediários e as atividades que não agregam valor possam ser 

eliminados ou minimizados; 

d) Produção puxada: Corresponde à inversão do fluxo produtivo, de maneira que 

o consumidor passa a “puxar” a produção. Isto é, o ritmo de produção é definido 

de acordo com as demandas dos clientes, de forma que os estoques possam ser 

reduzidos e haja maior flexibilidade das saídas; 

e) Perfeição (Kaizen): Corresponde à busca incessante pela perfeição por todos 

os envolvidos no processo produtivo, através da aplicação da melhoria contínua. 

 

Figura 2 – Os princípios da mentalidade enxuta 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

2.2 Os oito desperdícios 

 

O STP busca a eliminação completa dos desperdícios, a fim de aumentar a produtividade 

e reduzir os custos. Segundo Ohno (1997), os desperdícios correspondem a todos os elementos 

do processo produtivo que aumentam os custos, mas que não agregam valor ao produto final, 

como é o caso dos estoques e equipes em excesso. Dessa forma, Ohno (1997) constatou como 

ponto crucial para a implantação do STP, a identificação completa dos desperdícios, elencados 

em sete principais categorias: 
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a) Superprodução: Corresponde à produção antecipada ou em quantidade maior 

do que a requerida pelo cliente. De acordo com Liker e Meier (2006), é o pior 

dos desperdícios, já que contribui para a ocorrência dos demais; 

b) Espera: Refere-se ao intervalo de tempo em que nenhuma atividade do processo 

produtivo é executada. Pode ocorrer pela falta de materiais, por atrasos 

acumulados, pela própria sequência de trabalho etc.; 

c) Transporte: Diz respeito ao deslocamento de pessoas, materiais e ferramentas 

para que as atividades possam ser executadas. Esse desperdício pode ser 

minimizado a partir do estudo do layout do posto de trabalho; 

d) Processamento em si: Relacionado à execução de tarefas desnecessárias ou de 

maneira incorreta, que poderiam ser eliminadas sem impactar no produto final; 

e) Estoque: Corresponde ao excesso de estoques, que são prejudiciais por 

demandarem mais espaço, dificultarem o transporte e aumentarem a incidência 

de danos e prejuízos. Além disso, os estoques em excesso omitem problemas de 

balanceamento de produção, atrasos por parte dos fornecedores, defeitos e 

ociosidade do maquinário; 

f) Movimento: Diz respeito à toda movimentação realizada pelos colaboradores, 

mas que não agregam valor ao produto, como a procura por ferramentas, 

empilhamento de peças, caminhadas etc.; 

g) Produtos defeituosos: Corresponde aos retrabalhos e inspeções decorrentes da 

produção de elementos fora dos padrões desejados. 

Liker e Meier (2006) identificaram ainda um oitavo desperdício: 

h) Desperdício intelectual: Refere-se à subutilização da criatividade, ideias, 

habilidades e capacidade analítica humana. 

Dessa forma, Liker e Meier (2006) propõem que a eliminação dos desperdícios deva 

ocorrer através da implantação da mentalidade enxuta, pois contribui para a especificação de 

valor, definição de uma melhor sequência de atividades, continuidade da produção etc. Para 

isso, deve-se iniciar o processo através da identificação dos desperdícios, seguido pela busca 

das causas raízes e, por fim, pela definição de planos de ação para minimizar a ocorrência dessas 

causas. 
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2.3 Ferramentas e conceitos Lean 

 
Com base na Casa STP, apresentada na Figura 3, pode-se identificar alguns elementos 

e ferramentas relacionados à produção enxuta: 

 
Figura 3 – Casa do Sistema Toyota de Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dennis (2008). 
 

O telhado da casa representa o objetivo do STP, cujo foco é o cliente e que busca a 

melhor qualidade do produto final e custos reduzidos, através da minimização dos desperdícios 

no processo produtivo. Para isso, trabalham-se com algumas ferramentas e elementos, 

detalhados a seguir: 

a) Planejamento hoshin: De acordo com Dennis (2008), o planejamento hoshin 

corresponde à análise nos horizontes de curto e longo prazo, a fim de identificar 

e tratar as questões mais críticas da empresa. Para isso, deve haver um 

alinhamento dos recursos e a aplicação do ciclo PDCA (Plan, do, check e act), 

de maneira que os resultados possam ser efetivamente alcançados; 

b) Takt-time: É um dos elementos do trabalho padronizado e corresponde ao 

tempo de produção em relação à demanda dos clientes (DENNIS, 2008); 
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c) Heijunka: Diz respeito ao nivelamento da produção, de forma que os elementos 

possam ser distribuídos de maneira equilibrada ao longo de um dado intervalo 

de tempo (DENNIS, 2008); 

d) Envolvimento: Dennis (2008) definiu este conceito como o maior engajamento 

dos colaboradores ao longo do processo produtivo, de maneira que os membros 

das equipes permaneçam flexíveis e motivados e que estejam constantemente 

em busca da melhoria contínua; 

e) Projeto lean: Consiste em um modelo de trabalho que busca a maior eficiência 

do processo produtivo através da minimização de erros e desperdícios; 

f) Pensamento A3: Conforme Liker e Meier (2006), o pensamento A3 

corresponde a um relato em uma folha de papel de dimensão A3 e que tem por 

objetivo apresentar a solução de um problema de forma simples e objetiva. 

Sob o telhado, encontram-se os pilares do STP, just-in-time e jidoka, cuja sustentação 

se dá por uma gama de ferramentas e elementos, conforme apresentado na Figura 3. Para o just-

in-time, tem-se: 

a) Fluxo: O conceito de fluxos está diretamente relacionado ao décimo princípio 

proposto por Koskela (1992): buscar o equilíbrio entre as melhorias de 

atividades de fluxo e conversão. Assim, este conceito corresponde à boa 

movimentação de materiais, pessoas e informações, de forma que sejam 

utilizadas ferramentas que possibilitem o fluxo contínuo de produção; 

b) Sistema puxado: De acordo com Dennis (2008), corresponde à produção de 

bens ou serviços apenas após a retirada pelo cliente, de maneira que a lacuna 

seja preenchida, mas sem que haja excesso de estoques; 

c) Kanban: O sistema Kanban corresponde a uma ferramenta visual de 

gerenciamento da produção através da aplicação do conceito do just-in-time, 

cujo controle é feito por meio de cartões. Dessa forma, o método propõe a 

redução do tempo de espera, a minimização dos estoques, a otimização da 

produção e a interligação das operações, a fim de gerar um fluxo produtivo 

uniforme e ininterrupto (MOURA, 1992); 

d) Ordem visual (5S): Conforme Hirano (2009), a ferramenta 5S corresponde a 

cinco princípios que funcionam como base para o just-in-time. Dessa forma, 
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esses conceitos têm como objetivo que a produção ocorra com alta eficiência, 

melhor qualidade, baixos custos e mínimo de desperdícios: 

− Seiri: Refere-se ao senso de utilização. Corresponde à triagem do que é 

necessário e o que não é para a execução do trabalho, de forma que o que 

for realmente necessário deve ter fácil acesso e estar na mínima quantidade 

possível; 

− Seiton: Refere-se ao senso da arrumação. Corresponde à organização 

eficiente do ambiente, de maneira que se deve analisar a facilidade de acesso 

às ferramentas e materiais, a fim de que cada coisa fique em seu devido 

lugar;  

− Seiso: Refere-se à limpeza. Corresponde não só ao senso de 

responsabilidade de todos pela limpeza, mas também à cultura de inspeção, 

que permite identificar anomalias no processo produtivo e suas possíveis 

causas; 

− Seiktsu: Refere-se à padronização. Corresponde à criação e aplicação de 

padrões para a manutenção dos três primeiros princípios; 

− Shisuke: Refere-se à disciplina. Corresponde a um processo de repetição e 

prática de fazer as coisas conforme devem ser feitas. 

e) Processo robusto: Conforme Gati-Wechsler e Torres Júnior (2009), os 

processos robustos conferem estabilidade à produção. 

Já para o jidoka, tem-se como ferramentas e elementos de sustentação:  

a) Poka-yokes: Correspondem a dispositivos capazes de identificar anomalias 

antes de ocorrerem ou, no caso de já terem ocorrido, permitem a parada da 

produção (DENNIS, 2008); 

b) Controle de zona: De acordo com Dennis (2008), esse conceito corresponde 

ao incentivo à reflexão de cada colaborador em termos de suas zonas de 

trabalho, a fim de que sejam criados controles redundantes, objeto chave da 

engenharia de confiabilidade; 

c) Solução de problema: Consiste em um método simples e que envolve todos os 

níveis hierárquicos da organização. Seu objetivo vai além da simples resolução 
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de problemas, pois envolve análises, avaliações e estratégias para definição de 

objetivos sustentáveis e mensuráveis (LIKER, MEIER, 2006); 

d) Controle de anormalidade: Corresponde à verificação frequente de 

anormalidades no processo produtivo e, caso necessário, a proposição de ações 

corretivas (DENNIS, 2008); 

e) Trabalho humano e mecânico separado: De acordo com Dennis (2008), esse 

conceito consiste na separação do trabalho do homem e das máquinas, com o 

objetivo de aumentar a eficiência do processo produtivo, através do 

aproveitamento do potencial humano para nivelar a produção e ajustar os ciclos 

de trabalho. 

No coração da casa STP, tem-se o envolvimento, cujas ferramentas e elementos são 

detalhados a seguir: 

a) Trabalho padronizado: De acordo com Liker e Meier (2006), o Trabalho 

Padronizado corresponde a uma ferramenta aplicada em processos repetitivos e 

que se baseia na movimentação e no trabalho do colaborador, a fim de eliminar 

os desperdícios. Dessa forma, consiste em definir procedimentos precisos para 

a execução das tarefas de cada um dos operadores, com base nos três elementos 

abaixo: 

− Takt-time (tempo de ciclo): De acordo com Dennis (2008), diz respeito à 

frequência da demanda; 

− Sequência exata de trabalho: Corresponde à sequência de atividades em que 

um colaborador processa as unidades (OHNO, 1997); 

− Estoque padrão: Corresponde à quantidade de itens necessários para que o 

fluxo produtivo se mantenha contínuo (DENNIS, 2008). 

b) TPM (Total Productive Maintenence): Corresponde a um sistema que tem por 

objetivo a minimização de perdas, a redução de paradas e a garantia da 

qualidade. Para isso, dá-se autonomia aos operadores, de maneira que possam 

monitorar as condições das máquinas e permitam que a equipe de manutenção 

possa focar os esforços em manutenções preventivas, melhorias e atividades de 

alto valor agregado (DENNIS, 2008); 
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c) Círculos kaizen: Correspondem a pequenos grupos que se encontram 

periodicamente, discutem os resultados obtidos e as atividades futuras, a fim de 

compartilhar a compreensão dos problemas e incentivar o trabalho em equipes 

(DENNIS, 2008); 

d) Programa de Sugestão: De acordo com Dennis (2008), o Programa de 

Sugestão consiste em um documento que deve ser preenchido com sugestões, 

abordando o cenário atual, as mudanças sugeridas e os resultados esperados. 

Dessa forma, é caracterizado por ser um programa simples, com facilidade de 

tomada de decisão, imparcialidade e gerador de recompensas; 

e) Atividades de segurança: Consistem em tornar a segurança um valor central, 

no mesmo patamar da produção e qualidade (DENNIS, 2008). 

Por fim, sob os pilares, encontram-se os dois níveis de fundação da casa. O primeiro é 

representado pela Padronização, definida por Dennis (2008) como o melhor método para 

realizar uma dada atividade, até que a busca incessante pela perfeição permita encontrar uma 

forma melhor. Já o segundo nível de sustentação do sistema, é representado pelo conceito de 

Estabilidade, que de acordo com Dennis (2008), corresponde às melhorias no processo 

produtivo através da estabilidade nos quatro êmes (Ms): mão-de-obra, máquinas, materiais e 

métodos.  

 
2.4 Construção enxuta 

 
A indústria da construção civil acompanha a humanidade desde seus primórdios, de 

forma que vários de seus problemas se fizeram presentes ao longo de centenas de anos. 

Conforme Koskela (1992), apenas após a Segunda Grande Guerra, boa parte dos problemas da 

construção civil passaram a ser compreendidos, de forma que algumas soluções passaram a ser 

propostas e implementadas, como investimentos em tecnologias construtivas, sistema de 

qualidade total, ferramentas de controle de planejamento, métodos organizacionais e de 

aumento de produtividade. 

Segundo Isatto et al. (2000), os problemas da construção civil são provenientes de 

questões puramente gerenciais e que dizem respeito à baixa qualidade do produto, à ineficiência 

nos processos produtivos e à insatisfação dos clientes internos e externos. Ao inserir esses 

empecilhos em um cenário de alta competitividade, com mão-de-obra e clientes externos cada 
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vez mais exigentes, faz-se necessária a busca por novas filosofias gerencias que busquem 

melhorar a produção na construção civil. 

Assim como os demais modelos de produção industrial, o produto final da construção 

civil é oriundo de atividades de fluxo e conversão. Segundo Isatto et al. (2000), as atividades 

de fluxo na indústria da construção correspondem ao fluxo de materiais, constituído por 

transporte, espera, processamento e revisões. Conforme Koskela (1992), apesar dos retrabalhos, 

revisões e reparos soarem como insignificantes quando analisados em pequena escala, seus 

impactos possuem grande repercussão ao analisar o sistema produtivo como um todo. Com base 

nisso, a aplicação dos conceitos da filosofia enxuta passou a ser visto como interessante na 

melhoria do processo construtivo.  

No entanto, são comuns as dificuldades da implantação da filosofia Lean dentro de um 

canteiro de obras, tendo em vista a unicidade de cada projeto, a baixa qualificação da mão-de-

obra, a ausência de cultura enxuta nos fornecedores, o caráter provisório de cada 

empreendimento e as lideranças pouco motivadoras. Apesar dessas dificuldades, Koskela 

(1992) afirma que a mudança na cultura organizacional é o fator chave para a superação desses 

empecilhos. Assim, baseado no sistema enxuto de produção, propôs onze princípios que 

orientariam e otimizariam o trabalho com as atividades de fluxo. Com base nisso, Isatto et al. 

(2000) buscaram interpretar esses princípios da seguinte forma: 

a) Redução da parcela de atividades que não agregam valor:  Esse princípio diz 

respeito à melhoria da eficiência na construção não apenas pela redução do 

tempo das atividades de fluxo, mas também pela completa eliminação de 

algumas delas. Para isso, deve-se analisar todo o processo construtivo e 

identificar quais são as atividades que não agregam valor, a fim de verificar 

quais melhorias podem ser implementadas; 

b) Aumento do valor da saída através da compreensão das necessidades do 

cliente: Para isso, a empresa deve reconhecer quem são seus clientes internos e 

externos e, a partir disso, deve identificar o que é valor para cada um deles, de 

maneira que as saídas possam satisfazer essas necessidades; 

c) Redução da variabilidade: A variabilidade diz respeito às variações presentes 

nos materiais, nos processos executivos e nas demandas dos clientes, que tende 

a reduzir a qualidade do produto final e a aumentar o volume de atividades que 

não agregam valor (revisões, retrabalhos e interrupções na produção); 
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d) Redução do tempo de ciclo: Baseado no just-in-time definido por Ohno (1997), 

este princípio diz respeito à minimização do tempo de produção, através, 

principalmente, da eliminação das atividades que não agregam valor. Dessa 

forma, a gestão dos processos é facilitada, as estimativas futuras passam a ser 

mais assertivas, o sistema de produção passa a ter a variabilidade reduzida, a 

aprendizagem com os erros é aumentada e o produto final pode ser entregue 

mais rapidamente; 

e) Simplificação do processo produtivo através da redução da quantidade de 

partes componentes: Este princípio considera que, quanto maior a quantidade 

de partes componentes do processo produtivo, maior é a quantidade de 

atividades que não agregam valor. Dessa forma, um planejamento eficaz aliado 

a sistemas construtivos enxutos e equipes multidisciplinares são fundamentais 

para simplificar o processo produtivo; 

f) Aumento da flexibilidade das saídas: Este princípio está diretamente 

relacionado ao da compreensão das necessidades dos clientes e pode ser 

trabalhado através da minimização do tempo de ciclo, da mão de obra 

multidisciplinar, de produtos finais com capacidade de customização e de 

procedimentos que facilitem essa flexibilização; 

g) Aumento da transparência dos processos: A transparência diz respeito não 

só à facilidade de identificação de falhas, mas também do maior envolvimento 

das equipes por conta da disponibilização de grande parte das informações 

acerca do processo construtivo (indicadores, sinalização, acompanhamento do 

planejamento etc.); 

h) Foco do controle no processo completo: Segundo Shingo (1988), a introdução 

de melhorias deve acontecer, inicialmente, nas atividades de fluxo para que, 

posteriormente, possam ser otimizadas as atividades de operação e que 

efetivamente agregam valor ao produto final. Dessa forma, são fundamentais o 

conhecimento e o controle de todo o processo global; 

i) Busca pela melhoria contínua: A melhoria contínua corresponde a manter a 

busca frequente por falhas, desperdícios e atividades que não agregam valor ao 

produto, a fim de que o processo construtivo tendencie à perfeição. 

j) Busca do equilíbrio entre as melhorias de atividades de fluxo e conversão: 

Este princípio diz respeito à melhoria integrada das atividades de fluxo e 
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conversão, uma vez que esses processos estão intimamente ligados e mudanças 

em cada um deles impacta diretamente no outro; 

k) Realização de benchmarking: O Benchmarking corresponde à troca de 

experiências entre empresas a fim de adotar ou adaptar práticas das referências 

em um processo. Dessa forma, a empresa conhecerá profundamente seus 

sistemas produtivos, pontos de melhoria e quais as práticas “modelo” no 

mercado, de maneira que poderá adaptá-las conforme suas reais necessidades. 

Com base nisso, percebe-se que é possível implantar os princípios do Lean Construction 

em empresas de diferentes portes e complexidades, tendo em vista que o fundamental é a busca 

pela minimização de desperdícios, otimização da produção e geração de valor para o cliente. 

No entanto, vale ressaltar que a manutenção das práticas enxutas, bem como a busca incessante 

pela perfeição, é ainda mais importante que a simples implantação das ferramentas Lean. 

(VALENTE, 2011).  

 

2.5 Padronização na construção civil 

 

A indústria da construção civil é caracterizada por possuir um processo produtivo 

bastante distinto das demais indústrias do setor secundário, tendo em vista a temporalidade da 

produção, o caráter único de cada produto, a grande variedade de insumos e fornecedores, as 

variações da quantidade de mão-de-obra ao longo do processo construtivo, entre outros 

(FAZINGA, SAFFARO, 2012). Além disso, são bastante recorrentes, no meio da construção 

civil, problemas como a baixa produtividade e os altos índices de erros e desperdícios. Por conta 

dessas peculiaridades, torna-se difícil o gerenciamento eficaz da produção nessa indústria.  

Com base nesse contexto, a padronização corresponde ao elemento capaz de regular a 

interpendência entre os serviços, de forma que as improvisações e desperdícios possam ser 

minimizados e as atividades em desenvolvimento possam ser otimizadas (MEIRA, ARAÚJO, 

1997). Vale ressaltar ainda que o processo de padronização implica na redução da variabilidade, 

um dos onze princípios enumerados por Koskela (1992). Para o cliente, esse processo é 

interessante por favorecer o aumento da qualidade e a maior uniformidade entre os produtos. 

Já para o empresário, o processo de padronização confere redução da quantidade de parcelas 

que não agregam valor ao produto, de maneira que o ciclo produtivo possa ser reduzido, 

minimizando os erros e desperdícios e aumentando a produtividade. 
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No processo tradicional de produção, a padronização é considerada como um objetivo 

a ser alcançado, o que limita a possibilidade de melhorias. Enquanto que o método de produção 

enxuta baseia-se na redução de desperdícios, através da minimização ou eliminação das 

variabilidades dos processos (LIKER e MEIRER, 2006). De forma semelhante, o Lean 

Construction pode utilizar o processo de padronização como ponto de partida para a melhoria 

contínua, de maneira que são comuns as mudanças nos padrões estabelecidos, tendo em vista 

que as atividades são frequentemente aperfeiçoadas. 

Conforme observado na Figura 3, a Padronização é um dos elementos de sustentação da 

Casa STP e o Trabalho Padronizado corresponde a uma das ferramentas de auxílio à 

padronização. Além disso, Mariz (2012) elaborou uma figura baseada nos conceitos do Lean 

Thinking e do Trabalho Padronizado, a fim de que se possam destacar, mais uma vez, as inter-

relações entre os princípios da filosofia enxuta e da Padronização, conforme Figura 4: 

 

Figura 4 – Estrutura de inter-relações entre o Lean Thinking e o Trabalho Padronizado 

 

Fonte: Mariz (2012). 

 
Além dos elementos utilizados no Trabalho Padronizado, Liker e Meier (2006) 

definiram também os documentos primários e as ferramentas e documentos secundários para o 

Trabalho Padronizado, conforme Quadro 1. Para o presente trabalho, além dos conceitos já 

apresentados, é relevante definir Políticas e Procedimentos Padrões que, de acordo com Liker 
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e Meier (2006), correspondem a uma estrutura de apoio fornecida para a sustentação do 

Trabalho Padronizado. 

 

Quadro 1 – Elementos, documentos primários e ferramentas e documentos secundários do Trabalho Padronizado  

Elementos Documentos primários 
Ferramentas e 

documentos secundários 
Takt-time Diagrama de Trabalho Padronizado Controles visuais 

Sequência exata de 
trabalho 

Tabela de Combinação do Trabalho 
Padronizado 

Políticas e Procedimentos 

Estoque padrão Folha de Capacidade de Produção Modelo de amostra 

  
Planilha de verificação do 

processo 
  Instrução de trabalho 

Fonte: Adaptado de Liker e Meier (2006). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Etapas da pesquisa 

 

A primeira etapa metodológica consistiu na caracterização da construtora objeto da 

pesquisa, das auditorias Lean e dos conceitos e ferramentas enxutas, a partir de visitas técnicas, 

pesquisa bibliográfica e entrevistas com os gerentes. Essa caracterização teve o objetivo de 

tratar sobre o histórico do Lean Construction dentro da empresa, avaliar a prática enxuta nos 

canteiros de obra e identificar as dificuldades do trabalho com as ferramentas Lean. 

Após, foram levantados os resultados das auditorias Lean dos empreendimentos que 

foram avaliados continuamente pelo checklist, proposto por Valente (2011). A partir disso, 

realizou-se uma análise comparativa das notas e da aplicabilidade de cada critério avaliado para 

todos os empreendimentos e meses de auditoria, a fim de se estabelecer um padrão para o mês 

mais adequado para o início e o término da avaliação de cada um dos parâmetros. 

A terceira etapa consistiu na definição dos padrões de utilização para cada ferramenta 

de cada critério, com base no que foi discutido com os Gerentes da Obra, Coordenadora 

Lean&Green e Gerente Técnico. Assim, foram estabelecidos os responsáveis pela elaboração 

e acompanhamento de cada ferramenta, quando e onde cada uma deve ser implantada, qual a 

periodicidade do acompanhamento e como devem ser postas em prática e monitoradas. 

 Em seguida, definiu-se os modelos de ferramentas e de práticas, que foram compiladas 

e, posteriormente, fornecidas para cada obra. Dessa forma, houve a homogeneização dos 

documentos e registros e, portanto, o uso mais adequado de cada um, de maneira que a 

comparação e o benchmarking entre os canteiros de obra sejam permitidos. 

 A quinta etapa consistiu na compilação dos resultados anteriores, através do 

desenvolvimento de um Manual Prático de Processos e Procedimentos de Lean Construction, 

para uso interno na empresa, que fornece os padrões para a aplicação das ferramentas enxutas 

na execução de um empreendimento.  

 Por fim, após disseminação do Manual Prático na empresa, apresentou-se os resultados 

de três auditorias Lean em três canteiros de obra. Dessa maneira, analisou-se, de forma 

quantitativa, os desempenhos dos empreendimentos antes e depois do uso do Manual Prático, 

com o objetivo de avaliar se houve melhoria na aplicação dos conceitos enxutos. 

A Figura 5 traz um fluxograma da sequência de atividades realizadas para o 

desenvolvimento deste Projeto de Graduação: 
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Figura 5 – Fluxograma – Sequência das atividades para realização do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

3.2 Caracterização da Design Science Research 

3.2.1 Caracterização da empresa 

A empresa selecionada para a realização da presente pesquisa foi a construtora C. Rolim 

Engenharia Ltda., tendo em vista que a autora deste trabalho realiza estágio supervisionado 

nela. No APÊNDICE A – Autorização de Divulgação de Dados – deste trabalho, pode ser 

encontrada a autorização de divulgação dos dados (imagens, informações, fotografias e nomes) 

da empresa em questão. 

A C. Rolim Engenharia, fundada em 1977, é uma das catorze empresas do Grupo C. 

Rolim. Já atuou no setor industrial, contribuindo com a construção de mais 200.000 m², mas 

Caracterização da Design Science Research 

Padronização do início e término das auditorias Lean 

Caracterização 
da Construtora 

Caracterização das 
auditorias Lean 

Caracterização dos 
conceitos e ferramentas 
de Lean Construction 

Padronização do uso das ferramentas enxutas 

Modelos de ferramentas e processos enxutos 

Manual Prático de Processos e Procedimentos de Lean Construction 

Auditorias e análise quantitativa dos resultados 
(antes e depois do Manual) 
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hoje atua apenas na área de incorporação imobiliária, na qual possui mais de 185.000 m² 

construídos, distribuídos em mais de 15 empreendimentos. 

Em 2004, através do I Seminário Internacional sobre Construção Enxuta (I CONENX), 

a C. Rolim Engenharia teve seu primeiro contato com a filosofia Lean. Ao identificar o 

alinhamento dos princípios da filosofia enxuta com o seu modelo de gestão, através da 

agregação de valor, minimização de desperdícios e melhoria contínua, a empresa passou a 

incorporar os conceitos Lean dentro da sua cultura organizacional. 

Após a consolidação dos conceitos, a partir da implantação do Planejamento e Controle 

da Produção (PCP) hierarquizado e a capacitação do corpo técnico, a empresa passou a 

introduzir algumas ferramentas Lean em seus canteiros de obra. A implantação foi iniciada com 

o uso do Andon e de Kanbans, mas hoje já são utilizadas diversas outras ferramentas, como o 

Cronograma de Suprimentos, outros tipos de Kanbans, Planejamento de Layout de Canteiro, 

Poka-yokes, ferramenta A3, Planta de Inventários, entre outros. 

Assim, apesar da maturidade com o trabalho enxuto, a evolução contínua, preconizada 

pela empresa, permite identificar a necessidade do estabelecimento de padrões para a aplicação 

do Lean Construction nos canteiros de obra. Dessa forma, a padronização de ferramentas e 

procedimentos enxutos contribuirá para o correto uso dos mecanismos Lean, bem como a 

otimização das práticas e o benchmarking entre canteiros. 

3.2.2 Caracterização das auditorias Lean 

Desde o ano de 2011, a C. Rolim Engenharia faz uso de uma ferramenta que orienta as 

auditorias Lean nos canteiros de obra. Essa ferramenta consiste em um checklist (VALENTE, 

2011), apresentado no Anexo A, que avalia, mensalmente, sete critérios referentes a aplicação 

da filosofia enxuta nos canteiros, divididos da seguinte forma: Planejamento e Controle da 

Produção (PCP), Kanbans, Autonomação, Produção, Fluxos, Transparência e Limpeza, 

organização e segurança. Cada critério é dividido em algumas perguntas, que se referem às 

ferramentas e procedimentos implantados nas obras.  

A auditoria é realizada, inicialmente, através de uma inspeção visual no canteiro e, em 

seguida, há uma reunião com o gerente da obra, a fim de verificar as questões pendentes e sanar 

eventuais dúvidas. Assim, de acordo com as observações e discussões, elabora-se o diagnóstico 

da auditoria Lean, no qual os itens e perguntas do checklist são avaliados através de nota ou não 

aplicabilidade da ferramenta ou procedimento naquele momento. As notas variam de zero a 

três, de maneira que a nota zero representa a inexistência daquele item no canteiro, a nota um 
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diz respeito ao desempenho insatisfatório, a nota dois corresponde a uma boa avaliação e a nota 

três representa um item avaliado como excelente. A avaliação como "Não Aplicável" ocorre 

quando não é o período certo para a aplicação de uma dada ferramenta ou quando, por alguma 

eventualidade, o item não pôde ser avaliado. Além disso, o diagnóstico da auditoria Lean deve 

apresentar comentários e sugestões acerca dos itens analisados, conforme apresentado na Figura 

6. 

 
Figura 6 – Diagnóstico da Auditoria Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: C. Rolim Engenharia. 
 

Com base nas notas para cada item avaliado, é calculada uma nota média, em percentual, 

para cada um dos critérios e, a partir dessas, calcula-se a nota geral da auditoria. Dessa forma, 

estabeleceu-se, junto à diretoria da empresa, o valor de 90% como meta para a avaliação de 

cada critério, bem como para o percentual geral da auditoria. A tabulação dessas informações é 

relevante para acompanhar a evolução dos canteiros de obra, comparar os empreendimentos 

avaliados e identificar os pontos mais críticos e que mereçam maior atenção em termos de 

ferramental e treinamentos. A Figura 7 traz a avaliação individual de um canteiro, de maneira 

que são representados os critérios avaliados e suas respectivas notas. 
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Figura 7 – Notas médias de cada critério para o empreendimento Soneto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: C. Rolim Engenharia. 

 

Já a Figura 8, traz a comparação das notas gerais dos canteiros de obra ao longo do 

período de um ano, de maneira que se torna mais fácil a comparação de desempenhos. 

 

Figura 8 – Evolução Lean anual 

 

 

 

 

 

 

Fonte: C. Rolim Engenharia. 
 

Para a presente pesquisa, foram analisados os empreendimentos da empresa auditados 

pelo checklist proposto por Valente (2011). Com base nisso, constatou-se que sete canteiros de 

obra passaram pelas auditorias Lean ao longo de seus processos construtivos.  

Assim, para a segunda etapa metodológica, correspondente à definição dos períodos de 

início e término das auditorias Lean, foram analisados os resultados dos diagnósticos dessas 

auditorias para o período de dezembro de 2011 até outubro de 2013, mês de coleta dos dados. 
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Dessa forma, para essa etapa, trabalhou-se com seis canteiros de obras: Paço Verde, Paço das 

Águas, Lumni, Paço dos Pássaros, Soneto e Varandas do Bosque. 

Já para a última fase da metodologia, trabalhou-se com apenas três canteiros: Soneto, 

Varandas do Bosque e Harmonia, tendo em vista que eram os únicos três cuja fase de execução 

era possível realizar a avaliação. Assim, realizou-se uma auditoria em agosto, corresponde ao 

momento anterior à implantação do Manual Prático de Processos e Procedimentos, e outras 

duas em setembro e outubro, correspondentes aos meses após a aplicação do Manual. 

Vale ressaltar que, no empreendimento Harmonia, as auditorias foram iniciadas em 

agosto de 2014, correspondente ao 4° mês de obra. O início prematuro pode ser justificado pelo 

interesse em avaliar o canteiro imediatamente antes da implantação do Manual Prático de 

Processos e Procedimentos e, logo após, implantá-lo. Dessa forma, por ter iniciado as auditorias 

apenas em agosto de 2014, os dados desse empreendimento não foram utilizados na terceira 

etapa da metodologia, sendo aproveitadas apenas para a última etapa metodológica. 

O Quadro 2 traz algumas informações referentes às auditorias Lean em cada um dos 

empreendimentos. Vale destacar que, no caso do Soneto, Varandas do Bosque e Harmonia, as 

auditorias ainda estão sendo realizadas, de maneira que as colunas “Término das auditorias” e 

“Total de meses de auditoria” ainda não podem ser preenchidas. 

 

Quadro 2 – Informações das auditorias Lean para cada canteiro de obra  

Empreendimento Início da 
obra 

Término 
da obra 

Início das 
auditorias 

Término das 
auditorias 

Total de 
meses de 
auditoria 

Paço Verde dez/09 dez/12 14° mês 33° mês 14 meses 
Paço das Águas out/10 out/13 10° mês 30° mês 14 meses 

Lumni mai/11 mai/14 7° mês 30° mês 23 meses 
Paço dos Pássaros dez/11 dez/14 7° mês 29° mês 23 meses 

Soneto set/12 jan/16 6° mês Não Aplicável Não Aplicável 
Varandas do Bosque mar/13 jul/16 6° mês Não Aplicável Não Aplicável 

Harmonia mai/14 mai/17 3° mês Não Aplicável Não Aplicável 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.2.3 Caracterização dos critérios das auditorias Lean realizadas nos canteiros de obra 

3.2.2.1 Planejamento e Controle da Produção 

De acordo com Tubino (2000), o Planejamento e Controle da Produção (PCP) 

corresponde à gestão dos recursos produtivos, a fim de atender os planejamentos nos três níveis 

hierárquicos: estratégico, tático e operacional. 

No caso da C. Rolim Engenharia, trabalha-se com o PCP nos três horizontes temporais: 

longo, médio e curto prazo. O Longo Prazo se caracteriza por ser um planejamento menos 

detalhado, que servirá de norte para os trabalhos e cujo desdobramento resultará nos 

planejamentos de médio prazo. Já esse, será caracterizado por analisar um intervalo menor de 

tempo, com maior riqueza de detalhes e que cuja atividades terão caráter tático. Por fim, o curto 

prazo, que corresponderá a um menor período de tempo e com grande riqueza de detalhes e que 

cuja abordagem terá caráter operacional. 

Para cada um desses horizontes temporais, há pelo menos uma ferramenta para auxiliar 

o acompanhamento do planejamento. Assim, para o Longo Prazo, usa-se a Linha de Balanço e 

o Termômetro e Raio X. A primeira ferramenta corresponde a um gráfico que contempla boa 

parte dos serviços da obra e que dita tanto o ritmo de execução de cada um deles, como também 

os períodos estimados de início e término de cada um. Já a segunda permite o controle 

quantitativo e visual da execução dos pacotes de serviço em cada coluna de apartamentos, 

tornando possível o acompanhamento do percentual concluído e atrasado de cada pacote, bem 

como o status geral da obra. 
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Figura 9 – Exemplo do acompanhamento por meio do Termômetro e Raio X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: C. Rolim Engenharia. 
 

Para o Planejamento de Médio Prazo, utiliza-se uma ferramenta que trabalha não só com 

a listagem das atividades previstas para o período, mas que também busca identificar e remover 

as restrições para a execução dessas tarefas. Assim, gera-se um indicador, denominado Índice 

de Remoção de Restrições (IRR), que verifica o percentual de restrições removidas em relação 

ao total elencado. Dessa forma, o acompanhamento do IRR deve ocorrer periodicamente e o 

valor mínimo desejado para a empresa é de 65%. 

Para o Planejamento de Curto Prazo utiliza-se uma planilha que é atualizada 

semanalmente de acordo com as atividades de cada equipe. A ferramenta gera um indicador, 

denominado Percentual do Planejamento Concluído (PPC), que relaciona a quantidade de 

atividades realizadas e o total de atividades planejadas. Além disso, nos casos necessários, deve-

se fazer a análise das causas de não cumprimento do planejamento, bem como propor melhorias, 

a fim de identificar a causa raiz e evitar a repetição dos problemas. 

Ainda no critério de PCP, há a avaliação do Cronograma de Suprimentos, ferramenta 

esta que define os fornecedores, períodos de entrega e utilização de materiais na obra. Assim, 

deve-se mantê-lo sempre atualizado, de forma que corresponda à realidade do canteiro. 

Por questão de transparência e facilidade de controle, todas essas ferramentas devem ser 

expostas em local visível e de fácil acesso. Além disso, devem ser atualizadas e acompanhadas 

com a periodicidade necessária. 
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3.2.2.2 Sistema Kanban 

Na empresa em questão, é bastante usual o emprego de Kanbans para controle da 

produção de argamassa. Dessa forma, a ferramenta consiste em um Quadro Gerenciador dos 

Kanbans e cartões de solicitação, conforme Figuras 10 e 11, respectivamente. Assim, os 

colaboradores devem preencher os cartões (kanbans) e alocá-los no quadro conforme o dia e 

horário em que precisarão usar o material. Dessa maneira, o operador da betoneira poderá 

planejar sua produção, nivelando as solicitações ao longo do dia, bem como os colaboradores 

receberão os materiais no momento exato, na quantidade exata e no local exato, evitando 

desperdícios e retrabalhos, conforme mostra a Figura 12. 

 

Figura 10 – Quadro Gerenciador de Kanbans de Argamassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
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Figura 11 – Cartão de solicitação de traço 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

Figura 12 – Girica com a identificação do traço e pavimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 



43 
 

 

 

Além do Kanban de Argamassa, é comum o uso do Kanban de Estoque Mínimo, que 

tem por objetivo identificar e sinalizar o mínimo estoque necessário para manter o fluxo 

contínuo de produção. Assim, pode-se utilizar o Kanban de Estoque Mínimo digital, que 

identifica a quantidade através da demarcação de faixas e que possui uma lâmpada verde e uma 

vermelha para sinalizar o atingimento ou não do mínimo estoque necessário. Já o Kanban de 

Estoque Mínimo por meio de placas, também sinaliza a quantidade através da demarcação de 

faixas, mas que utiliza placas para identificar o valor mínimo necessário, bem como um 

triângulo vermelho ou um verde para sinalizar o atingimento ou não do valor mínimo. As 

Figuras 13 e 14 mostram a sinalização do estoque mínimo por meio de faixa e de placa, 

respectivamente. 

 

Figura 13 – Estoque mínimo sinalizado pela linha vermelha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
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Figura 14 – Kanban de estoque mínimo por meio de placa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

Por fim, utiliza-se também o Kanban de Materiais, cujo funcionamento se dá de forma 

semelhante ao Kanban de Argamassa. Os colaboradores devem solicitar os materiais que 

precisarão para a execução de um dado serviço, indicando o momento e a quantidade necessária 

da entrega, a fim de manter o fluxo contínuo de produção. A Figura 15 exemplifica o uso do 

Kanban de materiais. 

 
Figura 15 – Quadro Gerenciador de Kanbans de materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
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3.2.2.3 Autonomação 

Na C. Rolim Engenharia, uma das principais ferramentas utilizadas na autonomação é 

o Andon, que corresponde ao controle visual do processo produtivo. Segundo Ohno (1997), o 

Andon permite acompanhar o status atual da produção, de maneira que as paradas do fluxo 

produtivo podem ser identificadas e possíveis interrupções podem ser diagnosticadas 

antecipadamente. 

Dessa forma, o Andon é representado por um painel com todos os pavimentos 

sinalizados e com três lâmpadas LED em cada um deles: uma vermelha, uma amarela e uma 

verde, conforme mostrado na Figura 16. Conectados a essas lâmpadas, estão interruptores das 

mesmas cores em cada pavimento. Diariamente, ao chegar ao posto de trabalho, o operador 

deve acionar o interruptor verde, que acenderá a luz verde no painel para o pavimento em 

questão. Caso perceba que haverá interrupção do processo produtivo, o colaborador deve 

acionar o interruptor amarelo, que acenderá a lâmpada amarela no pavimento correspondente. 

Por fim, caso a produção seja de fato interrompida, deve-se acionar o interruptor vermelho, que 

acenderá a lâmpada vermelha para o pavimento em questão. Dessa forma, o acompanhamento 

da produção deve ser feito por pessoa capacitada para resolver situações em que a LED fique 

amarela e/ou vermelha. Além disso, é fundamental a busca pela causa raiz e a proposição de 

melhorias, a fim de que o problema não se repita. 

 

Figura 16 – Andon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
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Além do Andon, utilizam-se também poka-yokes, que correspondem a dispositivos à 

prova de erros. Dessa forma, essas ferramentas limitam a possibilidade de execução inadequada 

e contribuem para a minimização de desperdícios e retrabalhos. Na Figura 17, tem-se um 

exemplo de aplicação de poka-yoke. 

 

Figura 17 – Exemplo de poka-yoke para gabarito de vãos de esquadrias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

Por fim, os checklists diários de vistoria dos equipamentos da obra também são 

avaliados neste critério. Dessa forma, a Equipe de Segurança do Trabalho deve sempre mantê-

los atualizados e em local de fácil acesso. 

3.2.2.4 Fluxos 

Para a presente pesquisa, trabalha-se com algumas ferramentas. A primeira delas é o 

Projeto de Layout de Canteiro, que permite organizar o espaço da obra de acordo com as 

relações de interdependência entre postos de trabalho.  

Outra ferramenta bastante utilizada é o Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

que deve seguir as diretrizes da resolução de número 307 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e que orienta quanto à produção de resíduos da construção, bem como 

à adequada destinação desses materiais. Complementarmente ao Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, utiliza-se um indicador, que calcula a altura de resíduos gerados em relação 

à área construída total da obra, como mostrado na Figura 18. Assim, o controle desse indicador 

permite o melhor acompanhamento da geração de resíduos. 
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Figura 18 – Indicador da geração de resíduos 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

Outro item avaliado diz respeito à desobstrução e demarcação de vias para a circulação 

de pessoas, conforme Figura 19, que é fundamental para garantir a segurança de colaboradores 

e visitantes. Além do fluxo físico, busca-se também garantir o bom fluxo de informações entre 

a obra e o escritório, tendo em vista a interdependência das áreas ao longo de todo processo 

construtivo. 

 

Figura 19 – Demarcação e sinalização das vias para circulação de pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 

 

Por fim, trabalha-se também com a identificação dos estoques, a disponibilização dos 

inventários de materiais, a paletização (Figura 20), a programação dos equipamentos de 

transporte e o planejamento semanal do fluxo de materiais. Dessa maneira, as ferramentas 
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utilizadas têm como principal objetivo otimizar os fluxos nos canteiros, a fim de que a produção 

mantenha-se nivelada. 

 

Figura 20 – Tijolos paletizados e transportados por transpalete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

3.2.2.5 Produção 

O conceito de produção corresponde à verificação das condições de trabalho, a fim de 

identificar se são suficientes para a execução das atividades que agreguem valor ao produto 

final (WOMACK e JONES, 2003). Na C. Rolim Engenharia, avalia-se aspectos como a 

produção protegida, a definição dos pacotes de trabalho, o treinamento dos funcionários, a 

padronização na execução dos serviços e a existência de variações de desempenho entre as 

equipes.  

De acordo com Mourão (2007), a produção protegida corresponde ao suprimento de 

todos os postos de trabalhos com materiais, ferramentas e informações necessárias para a 

adequada produção, como mostrado na Figura 21. Já a definição prévia dos pacotes de trabalho, 

diz respeito aos valores, prazos, quantitativos e equipes acordados entre a empresa e os 



49 
 

 

 

colaboradores, a fim de que haja transparência entre as partes interessadas para que a produção 

não seja interrompida.  Por fim, a realização de treinamentos pré-produção, a padronização dos 

serviços e o desempenho uniforme dos colaboradores são fundamentais para que o trabalho 

ocorra adequadamente e sem interrupções.  

 

Figura 21 – Exemplo de produção protegida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

3.2.2.6 Transparência 

Este conceito está diretamente relacionado ao sétimo princípio proposto por Koskela 

(1992): aumentar a transparência dos processos. Dessa forma, a transparência representa uma 

série de ações que permitem tornar o processo produtivo mais claro para todos, identificar 

facilmente a ocorrência de erros e desperdícios e facilitar a manutenção do fluxo contínuo de 

produção (KOSKELA, 2000). 

Na C. Rolim Engenharia, este conceito é representado por meio de ferramentas de 

comunicação visual, a fim de disponibilizar informações relevantes para clientes, 

colaboradores, gerência e empresas contratadas. Dessa maneira, tem-se por objetivo o maior 

envolvimento das partes e a implantação de melhorias. 

Para os clientes, a ferramenta utilizada é o Painel de Cerâmicas e Materiais, no qual são 

expostos os principais revestimentos e materiais que serão utilizados nos apartamentos, 
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conforme mostrado na Figura 22. Dessa maneira, a ferramenta é bastante útil para auxiliar na 

escolha de louças, bancadas e peças de revestimento. 

 

Figura 22 – Painel de Cerâmicas e Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 

 

Com relação aos colaboradores, os principais itens de transparência correspondem à 

sinalização do canteiro, disponibilização dos projetos de produção para as equipes, organização 

do almoxarifado em batalha naval e o Quadro de Ferramentas e Funcionários. A ferramenta de 

batalha naval, representada na Figura 23, diz respeito à organização dos blocos por meio de 

letras e as prateleiras em números, de maneira que cada item seja localizado pela combinação 

de uma letra e um número, o que facilita o arranjo e controle dos materiais. Já o Quadro de 

Ferramentas e Funcionários corresponde a um painel para controle do empréstimo de 

ferramentas aos colaboradores, conforme mostra a Figura 24. 
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Figura 23 – Organização do almoxarifado em batalha naval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

Figura 24 – Quadro de Ferramentas e Funcionários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
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Para a gerência, utilizam-se duas ferramentas: o Painel de Avaliação do PPC e os A3s. 

A primeira corresponde a um quadro, em que constam os valores do PPC e as causas de não 

cumprimento das atividades para cada equipe de trabalho/empresa, conforme mostrado na 

Figura 25. Já o A3, corresponde a uma ferramenta para solução de problemas e gestão e 

disseminação do conhecimento, através da exposição de alguma inovação proposta pela obra, 

a fim de otimizar um processo. 

 

Figura 25 – Painel de avaliação do Percentual de Planejamento Concluído 

 
Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

Por fim, para as empresas contratadas, utiliza-se a Placa de Avaliação das Empresas 

Contratadas, mostrada na Figura 26. Essa ferramenta corresponde a um painel em que se avalia 

o desempenho dessas empresas, com base nas notas do PPC para o trimestre. Assim, essas 

informações ficam em local visível para pessoas externas à obra e servem para o 

acompanhamento por parte dos parceiros. 
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Figura 26 – Painel de avaliação das Empresas Contratadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da C. Rolim Engenharia. 
 

3.2.2.7 Limpeza, organização e segurança 

A aplicação dos conceitos de limpeza, organização e segurança tem por objetivo a 

geração de valor para o cliente interno, através do fornecimento de um ambiente em boas 

condições para o desenvolvimento das atividades de cada colaborador. Portanto, o meio deve 

ser dotado de boa limpeza e organização, bem como oferecer as condições necessárias para o 

trabalho seguro. 

Na auditoria Lean, este critério é avaliado a partir das áreas de vivência, plataformas de 

proteção, do canteiro como um todo, e da documentação da obra e dos colaboradores. Por 

envolver princípios simples e de fácil aplicação, é fundamental o engajamento de todos os 

níveis hierárquicos para o bom desenvolvimento deste critério. 

 

3.3 Proposta de estruturação de um manual para padronização de ferramentas e 

processos enxutos 

 
A proposição da estrutura de um manual para padronização das ferramentas e processos 

enxutos foi iniciada a partir da coleta de todos os dados quantitativos das auditorias Lean dos 

seis empreendimentos mencionados anteriormente, compreendendo o período entre dezembro 

de 2011 até outubro de 2013, mês correspondente ao início do estudo. A partir dessas 

informações, calculou-se a média das notas dos itens de cada critério mês a mês, conforme 
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Igual a 3
Entre 2 e 3
Entre 1 e 2 Entre 40% e 70%
Entre 0 e 1 Entre 10% e 40%
Igual a 0 Entre 0% e 10%

Igual a 0%

100%
Entre 70% e 100%

Notas: % Não Aplicável:

APÊNDICE B. De forma semelhante, verificou-se o percentual de itens não aplicáveis para 

cada critério mês a mês, conforme APÊNDICE C. 

Após, compilou-se essas informações em uma mesma planilha, com o objetivo de 

verificar se havia alguma relação entre as notas e o percentual de itens não aplicáveis em cada 

um dos critérios. Conforme pode ser visualizado no APÊNDICE D, cada empreendimento 

possui duas linhas para cada área de avaliação, de maneira que a primeira corresponde ao 

percentual de itens não aplicáveis, enquanto que a segunda corresponde à média das notas dos 

itens do critério em questão. A Figura 27 apresenta uma explicação visual da planilha: 

 

Figura 27 – Notas x Percentual de não aplicabilidade dos itens para cada critério 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 

Em seguida, estabeleceu-se cinco intervalos numéricos para as notas, que passaram a 

ser representados por cores em escala de azul. Já o percentual não aplicável, foi dividido em 

seis intervalos e passaram a ser representados por cores em escala de laranja, conforme 

demonstra a Figura 28: 

 
Figura 28 – Intervalos e escalas de cores das notas e percentual de não aplicabilidades 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Linha representa o percentual 
de itens não aplicáveis para o 
critério PPC. 

Linha representa a 
média das notas dos 
itens do critério PPC. 

Mês de avaliação 6 7 8 9

PCP (% Não Aplicável) 42% 33% 33% 33%
PCP (Nota média) 3,00 3,00 2,25 2,13

Kanban (% Não Aplicável) 83% 83% 83% 83%
Kanban (Nota média) 0,99 3,00 0,99 3,00

Obra: Varandas do Bosque
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Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## #### --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## #### ## ## --- ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- ## --- ## ## ## ## #### --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- ## --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## --- ## --- ## ## ## ##--- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- ## ## --- ## --- ## ## ## ## --- ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- ## ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- ## ## ## --- ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## ## ## --- --- --- ## ## ## #### ## --- --- ## --- --- ---

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Varandas

Soneto

Paço dos Pássaros

Produção

A partir disso, adaptou-se a planilha do APÊNDICE D, através da substituição dos 

números das células por cores, conforme os intervalos definidos na Figura 28. Essa adaptação 

teve por objetivo a melhor visualização da relação entre as notas e os percentuais de não 

aplicabilidade dos critérios mês a mês. Dessa maneira, quanto mais escuro o tom de azul, 

melhores as notas da auditoria para o mês em questão, ao passo que, quanto mais escuro o tom 

do laranja, menos aplicável era o critério para o mês analisado, conforme pode-se visualizar no 

APÊNDICE E. 

Com base nisso, a análise partiu do pressuposto de que, para um dado critério, a presença 

de um período com tons mais escuros de laranja (menor aplicabilidade) ou tons mais claros de 

azul (piores notas), possivelmente representaria um momento em que não seria adequada a 

implantação das ferramentas e procedimentos enxutos.  Da mesma forma, um período com tons 

mais escuros de azul (melhores notas) e tons mais claros de laranja (maior aplicabilidade), 

provavelmente representariam meses adequados para a avaliação das ferramentas e processos 

Lean. A Figura 29 ilustra melhor o pressuposto adotado: 

 

Figura 29 – Gráfico visual das notas e aplicabilidade de cada critério da auditoria Lean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

De acordo com a Figura 29, percebe-se que, de forma geral, logo nos primeiros meses 

de obra, o critério da Produção já é bem aplicado (laranja claro) e possui boas notas (azul 

escuro) na auditoria Lean. Constata-se ainda que essa boa avaliação permanece até o final da 

obra, de maneira que a auditoria do critério pode ocorrer até os últimos meses de construção. 

Dessa forma, a análise visual da planilha presente no APÊNDICE E, aliada aos dados numéricos 

da planilha do APÊNDICE D, permitiu sugerir os períodos ideais para avaliação de cada critério 

por meio da auditoria Lean. 
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Depois de definir os períodos de início e término das auditorias Lean para cada critério 

avaliado, foram estabelecidos os padrões de utilização e aplicação de cada ferramenta enxuta. 

A partir de observações nos canteiros e da coleta de informações com os Gerentes das Obras, 

Coordenadora Lean&Green e Gerente Técnico, definiu-se os responsáveis pela elaboração e 

acompanhamento das ferramentas, o momento de implantá-las no canteiro, local de 

implantação e sua periodicidade de acompanhamento. 

Após o contato com os gestores das obras, coletou-se todas as ferramentas enxutas 

utilizadas nos canteiros. A partir disso, buscou-se definir a melhor forma de implantá-las e 

acompanhá-las, com base em observações da autora e experiência dos Gerentes das Obras, 

Coordenadora Lean&Green e Gerente Técnico. Dessa forma, foram definidos modelos e 

padrões para ferramentas, documentos e instrumentos de trabalho e compilou-os em um CD-

ROM, apresentado no APÊNDICE H, no qual encontram-se todas as ferramentas e processos 

Lean da empresa, além de imagens e exemplos de aplicação. 

 

3.4 Manual Prático de Processos e Procedimentos de Lean Construction 

 

A partir dos padrões estabelecidos para as ferramentas enxutas, elaborou-se o Manual 

Prático de Processos e Procedimentos de Lean Construction, utilizado internamente na 

empresa. Para isso, elencou-se os onze princípios enumerados por Koskela (1992) e 

confeccionou-se o documento com base nessas diretrizes. 

O Manual foi dividido em sete capítulos, de maneira que cada um corresponde a um dos 

critérios avaliados nas auditorias Lean (VALENTE, 2011): Planejamento e Controle da 

Produção, Kanbans, Autonomação, Fluxos, Produção, Transparência, Limpeza, organização e 

segurança. A partir disso, subdividiu-se cada capítulo conforme as ferramentas e procedimentos 

enxutos para cada critério. 

Assim, o Manual abordou informações como os períodos de início e término das 

auditorias Lean para cada critério, os responsáveis pelas ferramentas enxutas, o momento e o 

local de implantação dessas ferramentas e suas periodicidades de acompanhamento. Por fim, 

foram definidos os seus modelos para aplicação nos canteiros de obra, apresentados no 

APÊNDICE H. 
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3.5 Auditorias Lean após implantação do Manual Prático de Processos e Procedimentos 

de Lean Construction 

 

Após implantação e disseminação do Manual Prático de Processos e Procedimentos de 

Lean Construction, realizou-se duas auditorias Lean em três empreendimentos. Os canteiros 

avaliados foram: Soneto, Varandas do Bosque e Harmonia, cuja escolha se deu por serem os 

únicos três em fases de execução nas quais foi possível realizar a avaliação. Já a quantidade de 

auditorias para a comparação do desempenho antes e depois da implantação do Manual, se deu 

pelo tempo disponível para o presente Projeto de Graduação, tendo em vista que as auditorias 

ocorrem mensalmente. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os padrões para aplicação das ferramentas e processos enxutos foram organizados em 

formato de um Manual Prático, implantado internamente na empresa no final do mês de agosto 

de 2014. Em seguida, foram realizadas duas auditorias Lean, a fim de verificar se houve 

melhoria no desempenho dos empreendimentos após a implantação do Manual. 

Dessa forma, a primeira parte deste capítulo apresentará o Manual Prático de Processos 

e Procedimentos de Lean Construction, a fim de expor sua divisão, os padrões definidos e os 

modelos de ferramentas e processos. A segunda parte contemplará os resultados das auditorias 

Lean antes e após a implantação do Manual. Assim, serão apresentados os resultados para os 

meses de agosto, setembro e outubro dos três empreendimentos avaliados, a partir de gráficos 

de radar, em que cada um dos eixos corresponde a um critério da auditoria. Por fim, serão 

discutidos os resultados gerais das auditorias para cada empreendimento em cada um dos meses.  

 

4.1 Manual Prático de Processos e Procedimentos 

 

O Manual Prático de Processos e Procedimentos foi elaborado a partir dos padrões 

estabelecidos e aplicado internamente na empresa. Assim, esse documento foi dividido em 

capítulos e subdividido em ferramentas, conforme mostrado no item 4.1.1. Após isso, no item 

4.1.2, são apresentados os períodos mais adequados para realização das auditorias Lean para 

cada critério avaliado, com base nas análises das informações dos APÊNDICES D e E. 

O item seguinte, 4.1.3, corresponde à definição dos responsáveis pelas ferramentas Lean, 

de maneira que é detalhado quem deve implantar e acompanhar cada ferramenta enxuta 

utilizada em um canteiro de obra, conforme pode ser observado no APÊNDICE F. Em seguida, 

no item 4.1.4, apresentam-se os locais e os momentos de implantação dessas ferramentas, com 

base em observações na rotina dos canteiros e experiência dos gestores. De forma semelhante, 

foram estabelecidas as periodicidades de acompanhamento das ferramentas Lean, apresentadas 

no item 4.1.5. Por fim, as definições dos locais, momentos e periodicidade de acompanhamento 

das ferramentas enxutas foram compiladas e apresentadas no APÊNDICE G. 

 

4.1.1 Capítulos 

O Manual Prático de Processos e Procedimentos foi elaborado com base nos critérios 

avaliados pela auditoria Lean, proposta por Valente (2011), tendo em vista a relação entre esses 
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critérios e os princípios enumerados por Koskela (1992). O documento foi dividido em sete 

capítulos, conforme detalhado no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Organização do Manual Prático de Processos e Procedimentos 

Capítulo Critério Lean Princípios Lean (KOSKELA, 1992) 

Capítulo 1 PCP 

• Redução da parcela de atividades que não 
agregam valor; 

• Redução do tempo de ciclo; 
• Aumento da transparência dos processos; 

• Foco no controle do processo completo; 

• Busca pela melhoria contínua. 

Capítulo 2 Kanbans 

• Redução da parcela de atividades que não 
agregam valor; 

• Aumento da transparência dos processos; 
• Busca pelo equilíbrio entre as melhorias de 

atividades de fluxo e de conversão. 

Capítulo 3 Autonomação • Introdução da melhoria contínua do processo; 

Capítulo 4 Fluxos 

• Redução da parcela de atividades que não 
agregam valor; 

• Redução da variabilidade; 
• Busca pelo equilíbrio entre as melhorias de 

atividades de fluxo e de conversão. 

Capítulo 5 Produção • Redução da variabilidade. 

Capítulo 6 Transparência 

• Aumento do valor da saída através da 
compreensão das necessidades do cliente; 

• Aumento da flexibilidade das saídas; 
• Aumento da transparência dos processos; 

• Realização de benchmarking. 

Capítulo 7 
Limpeza, organização 

e segurança 
• Aumento do valor da saída através da 

compreensão das necessidades do cliente. 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, cada capítulo foi subdividido de acordo com as ferramentas e 

procedimentos enxutos para cada critério, como mostrado no Quadro 4 e detalhado no item 

3.2.3: 
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Quadro 4 – Ferramentas e procedimentos abordados em cada capítulo 

Capítulo Critério Lean Ferramentas e procedimentos enxutos 

Capítulo 1 
Planejamento e 

Controle da Produção 
(PCP) 

Longo prazo 

Linha de Balanço das Torres 
Linha de Balanço das Áreas Comuns 

Linha de Balanço da Fachada 
Termômetro e Raio X 

Médio prazo 
Planejamento de Médio Prazo 

Índice de Remoção das Restrições (IRR) 

Curto prazo 
Planejamento Semanal de Tarefas 

Percentual de Planejamento Concluído 
(PPC) 

Capítulo 2 Kanbans 

Quadro de estoque mínimo para insumos 
Kanban de estoque mínimo individualizado 

Kanban de Argamassa 

Kanban de Materiais 

Capítulo 3 Autonomação 
Andon 

Checklists de segurança 

Poka-yokes 

Capítulo 4 Fluxos 

Projeto de Layout de canteiro 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Coleta seletiva 

Identificação dos insumos por códigos de barras para 
otimização do fluxo com o leitor óptico 

Demarcação e sinalização de vias de fluxos para 
pessoas 

Paletização 
Planta de inventários 

Programação de uso dos equipamentos de transporte da 
obra 

Capítulo 5 Produção 

Produção protegida 
Projetos de produção 

Treinamentos pré-produção 

Acompanhamento do saldo da fachada 

Capítulo 6 Transparência 

Painel de Cerâmicas e Materiais 
Painel de avaliação do PPC 

Divisão matricial em "Batalha Naval" 
Quadro de Ferramentas e Funcionários 

Resumo A3 
Sinalização da obra 

Placa de avaliação das empresas parceiras 

Projetos customizados 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36
PCP

Kanbans
Autonomação

Fluxos
Produção

Transparência
Limpeza, organização e segurança

Mês

Placa de dias sem acidente 

Capítulo 7 
Limpeza, organização 

e segurança 

Refeitório 

Instalações sanitárias 
Vestiário 

Espaço para descanso e jogos 
Bicicletário e motocicletário 

Sala Técnica 
Sala de Segurança do Trabalho 

Sala de Departamento Pessoal 

Plataformas de proteção 
Redes de segurança 

Telas de segurança 
Cinto de segurança para trabalho em altura 

Proteção contra incêndio 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
Sinalização de segurança 

Ambulatório 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.1.2 Períodos de início e término das auditorias Lean para cada critério 

Com base na análise visual da planilha apresentada no APÊNDICE E, aliada aos dados 

numéricos apresentados no APÊNDICE D, definiram-se os períodos mais adequados para a 

realização das auditorias Lean para cada um dos critérios avaliados, conforme apresentado na 

Figura 30. 

 

Figura 30 – Períodos ideais de início e término das Auditorias Lean 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 Dessa forma, para os critérios de PCP, Produção e Limpeza, organização e segurança, 

os períodos definidos para as auditorias Lean foram os mais longos, tendo em vista que devem 
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se iniciar no 7° mês de obra e devem ser finalizadas apenas no 7° mês anterior ao fim. Como 

os três critérios dizem respeito a ferramentas e processos inerentes à rotina das obras, acredita-

se que o período estabelecido é adequado. 

 Para o critério de Kanbans, o período de avaliação pelas auditorias foi mais curto, o que 

também é coerente, tendo em vista que algumas ferramentas como os Kanbans de argamassa e 

os Kanbans de materiais são melhores utilizadas apenas após o início da estrutura de concreto, 

que, na presente empresa, ocorre a partir do 10° mês. Além disso, após implantados, os Kanbans 

podem ser bem utilizados até próximo ao fim da obra, de maneira que o período de término 

também é coerente. 

 A Autonomação é o critério avaliado por menos tempo nas auditorias Lean, conforme 

pode ser observado na Figura 30. Isso pode ser justificado pelo fato de a principal ferramenta 

ser o Andon, que é melhor empregado quando a estrutura de concreto do empreendimento já 

está bem desenvolvida e outros pacotes de serviços já estão sendo executados nos apartamentos. 

Assim, à medida que os pacotes vão sendo finalizados e a desmobilização do canteiro para 

entrega do empreendimento é iniciada, o Andon passa a ser menos utilizado, de maneira que o 

fim da avaliação desse critério ao 26° mês de obra é adequado. 

 Para o critério de Fluxos, sugeriu-se o início das auditorias no 12° mês de obra e o 

término no 7° mês anterior ao fim. Isso pode ser compreendido pelo fato de algumas 

ferramentas serem melhor empregadas em estágios mais avançados da execução, como o uso 

da planta de inventários de materiais, de maneira que a gestão dos fluxos de pessoas e materiais 

se faz mais necessária. Acredita-se, portanto, que o período sugerido para realização das 

auditorias é coerente com a aplicação do critério na obra. 

 Por fim, para o critério de Transparência, sugeriu-se que as auditorias fossem iniciadas 

no 13° mês de obra e o término ocorresse no 7° mês anterior ao fim. Assim, de maneira 

semelhante ao critério de Fluxos, esse início relativamente tardio pode ser explicado pelo fato 

de algumas demandas de ferramentas só ocorrerem em estágios mais avançados da obra, tendo 

em vista que, para a maioria delas, o canteiro já deve estar mais desenvolvido, como é o caso 

do Quadro de Ferramentas e Funcionários. Dessa forma, acredita-se que o intervalo sugerido 

para a realização das auditorias é adequado para avaliação deste critério. 
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4.1.3 Definição dos responsáveis pela implantação e acompanhamento das ferramentas 
enxutas  

A partir de observações nos canteiros e na coleta de informações com os Gerentes das 

Obras, Coordenadora Lean&Green e Gerente Técnico, foram definidos os responsáveis pela 

implantação e acompanhamento das ferramentas enxutas, como mostrado no APÊNDICE F e 

detalhado nos quadros a seguir. 

O Quadro 5 apresenta os responsáveis pelas ferramentas de PCP, na qual pode-se 

observar que o principal responsável tanto pela implantação quanto pelo acompanhamento é o 

Gerente da Obra, já que são ferramentas de planejamento e de auxílio à gestão do processo 

construtivo e que possuem relevante impacto estratégico.  

 

Quadro 5 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Planejamento e Controle da Produção 

Planejamento e Controle da Produção (PCP) 

Ferramentas Responsável pela implantação Responsável pelo 
acompanhamento 

Linha de Balanço das Torres 
Coordenação Lean&Green e 

revisada pelo Gerente da obra e 
Gerente Técnico 

Gerente da obra 

Linha de Balanço das Áreas 
Comuns 

Coordenação Lean&Green e 
revisada pelo Gerente de obra e 

Gerente Técnico 
Gerente da obra 

Linha de Balanço da Fachada Gerente da obra Gerente da obra 
Termômetro e Raio X Gerente da obra Gerente da obra 
Índice de Remoção das 

Restrições (IRR) 
Gerente da obra Gerente da obra 

Planejamento Semanal de 
Tarefas 

Supervisores de produção, mestres e 
encarregados 

Gerente da obra 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já para o critério de Kanbans, apresentado no Quadro 6, o Gerente de Obra surge apenas 

como responsável pela implantação, o que também pode ser feito por um estagiário, tendo em 

vista que as ferramentas possuem maior caráter operacional e estão mais relacionadas ao 

processo produtivo propriamente dito. No entanto, os responsáveis pelo acompanhamento das 

ferramentas são profissionais mais diretamente ligados à produção, como é o caso do 

Almoxarife e o Operador de Betoneira, por exemplo. 
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Quadro 6 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Kanbans 

Kanbans 

Ferramentas 
Responsável pela 

implantação 
Responsável pelo 
acompanhamento 

Quadro de estoque 
mínimo para insumos 

Gerente da obra/Estagiário Almoxarife/Aux. Almoxarife 

Kanban de estoque 
mínimo individualizado 

Gerente da obra/Estagiário 
Encarregado Administrativo de 

Suprimentos (EAS) 

Kanban de Argamassa Gerente da obra/Estagiário  
Operador de betoneira e 

Almoxarife/Aux. Almoxarife 

Kanban de Materiais Gerente da obra/Estagiário  
Almoxarife/Aux. 

Almoxarife/Encarregado de fluxo 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 Para o critério de Autonomação, apresentado Quadro 7, tem-se o Gerente da obra e a 

Equipe de Segurança como principais responsáveis. No caso do Andon, o Gerente da obra e o 

Estagiário têm o papel de implantá-lo e acompanhá-lo, pois é uma ferramenta que requer 

considerável conhecimento do processo produtivo e boa capacidade analítica e de resolução de 

problemas. Já para os checklists de segurança, tem-se o Técnico de Segurança do Trabalho 

como principal responsável, pois corresponde a uma ferramenta de acompanhamento da 

segurança dos equipamentos da obra. Por fim, os poka-yokes devem ser implantados, 

estimulados e acompanhados pelos Gerentes da obra, já que são ferramentas que buscam 

facilitar o trabalho dos colaboradores e minimizar os erros de execução. 

 

Quadro 7 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Autonomação 

Autonomação 

Ferramentas Responsável pela 
implantação 

Responsável pelo acompanhamento 

Andon Gerente da obra/Estagiário  
Estagiário/Encarregado 

Administrativo de Suprimentos 
Checklists de 

segurança 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do Trabalho 

e/ou operador licenciado 

Poka-yokes Gerente da obra Gerente da obra 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Os responsáveis pela implantação e acompanhamento das ferramentas do critério de 

Fluxos, estão detalhados na Quadro 8. Com base nisso, pode-se observar que o Gerente da obra 
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é o responsável pela elaboração e acompanhamento do Projeto de Layout de Canteiro, já que é 

uma ferramenta que exige uma visão sistêmica da obra. Além disso, o Gerente da obra surge 

ainda como o responsável pelo acompanhamento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, cuja elaboração deve ser realizada pela Gerência de Projetos. Já o Encarregado de 

Fluxos e a Equipe de Segurança do Trabalho aparecem como responsáveis pela Coleta seletiva, 

Demarcação e sinalização e acompanhamento da Programação de uso dos equipamentos de 

transporte da obra, pois são itens diretamente relacionados aos fluxos e segurança do canteiro. 

Por fim, cabe ao Almoxarife o acompanhamento do Leitor óptico e da Paletização, tendo em 

vista que são ferramentas de controle e organização dos materiais. 

 

Quadro 8 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Fluxos 

Fluxos 

Ferramentas 
Responsável pela 

implantação 
Responsável pelo 
acompanhamento 

Projeto de Layout de 
Canteiro 

Gerente da obra Gerente da obra 

Projeto de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Gerência de Projetos Gerente da obra 

Coleta seletiva 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho/Encarregado de fluxos 
Identificação dos 

insumos por códigos 
de barras para 

otimização do fluxo 
com o leitor óptico 

Gerente da obra Almoxarife 

Demarcação e 
sinalização de vias de 
fluxos para pessoas 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Técnico de Segurança do 
Trabalho/Encarregado de fluxos 

Paletização 
Encarregado Administrativo 

de Suprimentos (EAS) 
Almoxarife/Aux. Almoxarife 

Planta de inventários Estagiário Equipe de Fluxos 
Programação de uso 
dos equipamentos de 

transporte da obra 
Estagiário 

Técnico de Segurança do 
Trabalho/Encarregado de fluxos 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Para o critério de Produção, tem-se diferentes responsáveis pela implantação e 

acompanhamento das ferramentas, conforme pode ser observado na Quadro 9. O estagiário e a 

equipe de fluxos têm a responsabilidade de garantir a produção protegida e o fornecimento dos 

projetos de produção, com o objetivo de que as tarefas sejam executadas de forma contínua e 
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correta, enquanto que os Supervisores de produção são os responsáveis por acompanhá-las. Já 

os treinamentos pré-produção são ministrados por representantes de diversos setores, mas 

devem ser acompanhados pelos Supervisores de produção, Equipe de Segurança do Trabalho e 

Setor pessoal da obra. Por fim, a ferramenta do saldo da fachada é de responsabilidade do 

Gerente da obra, pois tem caráter mais estratégico e envolve o acompanhamento executivo e 

financeiro dos serviços da fachada. 

 
Quadro 9 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Produção 

Produção 

Ferramentas Responsável pela implantação 
Responsável pelo 
acompanhamento 

Produção protegida Equipe de fluxos Supervisores de produção 
Projetos de produção Estagiário Supervisores de produção 

Treinamentos pré-
produção 

Supervisores de produção, Equipe de 
Segurança do Trabalho, Coordenação 
Lean&Green, Equipe de Qualidade, 
Setor Pessoal e Equipe de Gestão de 

Pessoas 

Supervisores de produção 
(treinamentos pré-

produção) / Técnico de 
Segurança do Trabalho e 

Setor Pessoal (demais 
treinamentos) 

Acompanhamento do 
saldo da fachada 

Gerente da obra Gerente da obra 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 De forma geral, para o critério de Transparência, foram definidos três responsáveis 

principais pelas ferramentas enxutas: Gerente da obra, Técnico de Segurança do Trabalho e 

Almoxarife, conforme pode ser observado na Quadro 10. Sob responsabilidade do Gerente da 

obra, ficaram as ferramentas diretamente relacionadas aos clientes e empresas contratadas, 

como o Painel de Cerâmicas e Materiais, a Placa de avaliação das empresas parceiras e os 

Projetos customizados. Já a Equipe de Segurança ficou responsável pelas ferramentas 

relacionadas à segurança propriamente dita, como a Placa de dias sem acidente e a sinalização 

da obra. Por fim, sob a responsabilidade do Almoxarife, ficaram as ferramentas de apoio ao 

trabalho no almoxarifado, como a organização de estoques em Batalha Naval e o Quadro de 

Ferramentas e Funcionários.  
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Quadro 10 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Transparência 

Transparência 

Ferramentas 
Responsável pela 

implantação 
Responsável pelo 
acompanhamento 

Painel de Cerâmicas e Materiais Gerente da obra Gerente da obra 
Painel de avaliação do PPC Gerente da obra/Estagiário  Estagiário  

Divisão matricial em "Batalha Naval" 
Almoxarife/Auxiliar de 

almoxarife 
Almoxarife/Auxiliar de 

almoxarife 
Quadro de Ferramentas e 

Funcionários 
Almoxarife/Auxiliar de 

almoxarife 
Almoxarife/Auxiliar de 

almoxarife 
Resumo A3 Gerente da obra Gerente da obra 

Sinalização da obra 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança 

do Trabalho 
Placa de avaliação das empresas 

parceiras 
Gerente da obra Gerente da obra 

Projetos customizados Gerente da obra Gerência de Projetos 

Placa de dias sem acidente 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança 

do Trabalho 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Para o critério de Limpeza, organização e segurança, pode-se observar que o Técnico 

de Segurança do Trabalho da obra aparece como principal responsável pela implantação dos 

conceitos e acompanhamento das práticas Lean, conforme apresentado no Quadro 11. Isso pode 

ser justificado pelo fato de que quase todos os itens deste critério correspondem a exigências 

das Normas Regulamentadoras, enquanto que os demais dizem respeito ao bem-estar e conforto 

dos colaboradores. 

 
Quadro 11 – Responsáveis pelas ferramentas do critério de Limpeza, organização e segurança 

Limpeza, organização e segurança 

Ferramentas Responsável pela implantação 
Responsável pelo 
acompanhamento 

Refeitório Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 
Instalações sanitárias Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Vestiário Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 
Espaço para 

descanso e jogos 
Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Bicicletário e 
motocicletário 

Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Sala Técnica Gerente da obra Gerente da obra 
Sala de Segurança 

do Trabalho 
Gerente da obra Técnico de Segurança do Trabalho 
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Sala de 
Departamento 

Pessoal 
Gerente da obra Setor Pessoal da obra 

Plataformas de 
proteção 

Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Redes de segurança Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 
Telas de segurança Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Cinto de segurança 
para trabalho em 

altura 
Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Proteção contra 
incêndio 

Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Equipamentos de 
Proteção Individual 

(EPIs) 
Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Sinalização de 
segurança 

Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 

Ambulatório Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Segurança do Trabalho 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.1.4 Definição do momento e local de implantação das ferramentas Lean 

O momento de implantação das ferramentas enxutas foi estabelecido com base nos 

períodos definidos para início e término das auditorias Lean, apresentados na Figura 30. No 

entanto, essas definições foram adaptadas a partir das demandas das obras e das diretrizes de 

normas técnicas, de maneira que os momentos de implantação estabelecidos foram bem 

variados, conforme é apresentado no APÊNDICE G. 

Um exemplo disso corresponde ao momento de implantação da ferramenta Planta de 

inventários, do critério de Fluxos. Conforme a definição para o período de início das auditorias 

Lean, o critério de Fluxos só deve ser avaliado a partir do 12° mês de obra. No entanto, de 

acordo com o ritmo de execução dos pacotes de serviço, estabeleceu-se que o momento mais 

adequado para a implantação da Planta de inventários seria apenas no 14° mês de obra. Assim, 

de forma análoga, foram definidos os momentos de implantação das demais ferramentas 

enxutas. 

Já os locais de implantação das ferramentas Lean foram definidos com base em 

observações nos canteiros e na coleta de informações com os Gerentes das Obras, Coordenadora 

Lean&Green e Gerente Técnico. Obteve-se, pois, uma variedade considerável de locais, 

conforme apresentado no APÊNDICE G. 
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4.1.5 Definição da periodicidade do acompanhamento das ferramentas enxutas 

Assim como os locais de implantação, as periodicidades de acompanhamento das 

ferramentas enxutas foram definidas com base em observações nos canteiros e na coleta de 

informações com os Gerentes das Obras, Coordenadora Lean&Green e Gerente Técnico. Tais 

padrões foram apresentados no APÊNDICE G e detalhados nos quadros a seguir. 

O Quadro 12 traz as periodicidades de acompanhamento das ferramentas de 

Planejamento e Controle de Produção. Conforme pode ser observado, os padrões estabelecidos 

estão diretamente relacionados aos horizontes de planejamento. Dessa maneira, para o Longo 

Prazo, estabeleceu-se o acompanhamento mensal das Linhas de Balanço e semanal para a 

ferramenta do Termômetro e Raio X, pois representa um indicador da execução em relação ao 

planejamento da linha de balanço. Para o Médio Prazo, trabalha-se com o horizonte de dois 

meses, de maneira que o acompanhamento mensal também é suficiente. Por fim, para o Curto 

Prazo, sugere-se o acompanhamento semanal, tendo em vista que a própria ferramenta de 

planejamento é atualizada semanalmente. 

 

Quadro 12 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Planejamento e Controle da 
Produção 

Planejamento e Controle da Produção 

Ferramentas Periodicidade 

Longo prazo 

Linha de Balanço das Torres Quinzenal 

Linha de Balanço das Áreas Comuns Quinzenal 

Linha de Balanço da Fachada Quinzenal 

Termômetro e Raio X Semanal 

Médio Prazo Índice de Remoção das Restrições (IRR) Mensal 

Curto prazo Planejamento Semanal de Tarefas Semanal 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para o critério de Kanbans, as ferramentas têm caráter operacional e estão diretamente 

relacionadas ao processo construtivo. Portanto, o acompanhamento diário dos diversos tipos de 

Kanbans é fundamental para manter o fluxo contínuo de produção, conforme pode ser 

observado no Quadro 13.  
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Quadro 13 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Kanbans 

Kanbans 

Ferramentas  Periodicidade 
Quadro de estoque mínimo para insumos Diário 

Kanban de estoque mínimo individualizado Diário 
Kanban de Argamassa Diário 
Kanban de Materiais Diário 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Assim como no critério de Kanbans, as ferramentas de Autonomação possuem relação 

direta com o processo produtivo, como é o caso do Andon e dos poka-yokes. Além disso, os 

checklists de segurança são fundamentais para que os postos de trabalho estejam adequados e 

seguros para que os colaboradores realizem suas atividades. Assim, definiu-se que o 

acompanhamento dessas ferramentas deve acontecer diariamente, conforme apresentado na 

Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Autonomação 

Autonomação 

Ferramentas  Periodicidade 
Andon Diário 

Checklists de segurança Diário 
Poka-yokes Diário 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De forma semelhante aos Kanbans e Autonomação, definiu-se o acompanhamento 

diário para quase todas as ferramentas do critério de Fluxos, já que possuem relação direta com 

o processo produtivo, conforme mostrado no Quadro 15. No entanto, para o caso do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, estabeleceu-se que o acompanhamento deve ocorrer 

mensalmente, tendo em vista que a ferramenta avalia o volume de resíduos gerados e compara 

esses valores com a meta definida pela empresa. Para o caso dessa ferramenta, os valores 

computados mensalmente são mais significativos para uma análise da geração de resíduos do 

que os valores diários. 
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Quadro 15 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Fluxos 

Fluxos 

Ferramentas  Periodicidade 

Projeto de Layout de Canteiro 
Diário, mas com possibilidade 

de revisão anual 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Mensal 

Coleta seletiva Diário 
Identificação dos insumos por códigos de 

barras para otimização do fluxo com o leitor 
óptico 

Diário 

Demarcação e sinalização de vias de fluxos 
para pessoas 

Diário 

Paletização Diário 
Planta de inventários Diário 

Programação de uso dos equipamentos de 
transporte da obra 

Diário 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Para o critério de Produção, estabeleceu-se periodicidade de acompanhamento diária 

para a Produção protegida e para os Projetos de produção, tendo em vista que são ferramentas 

utilizadas constantemente pelos colaboradores e impactam diretamente no fluxo produtivo. Já 

para os Treinamentos pré-produção e Acompanhamento do saldo da fachada, definiu-se 

periodicidade mensal, já que as demandas são menores e o acompanhamento por um período 

maior é mais interessante. O Quadro 16 traz essas definições: 

 
Quadro 16 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Produção 

Produção 

Ferramentas  Periodicidade 
Produção protegida Diário 

Projetos de produção Diário 
Treinamentos pré-produção Mensal 

Acompanhamento do saldo da fachada Mensal 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No caso do critério de Transparência, a periodicidade variou de ferramenta para 

ferramenta. O acompanhamento diário foi estabelecido para aquelas de maior rotatividade ou 

relevância, como é o caso do Quadro de Ferramentas e Funcionários e a Sinalização da obra. A 

periodicidade semanal foi definida para o Painel de avaliação do PPC, já que a atualização do 
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curto prazo ocorre apenas semanalmente. O acompanhamento mensal foi estabelecido apenas 

para o Resumo A3, pois é uma ferramenta formulada conforme sugem demandas na obra, de 

maneira que a periodicidade mensal é suficiente. Finalmente, o acompanhamento trimestral 

ocorre apenas para a Placa de avaliação de empresas parceiras, por ser um período de tempo 

suficiente para avaliar o trabalho das empresas terceirizadas. O Quadro 17 traz a periodicidade 

de cada ferramenta: 

 
Quadro 17 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Transparência 

Transparência 

Ferramentas Periodicidade 
Painel de Cerâmicas e Materiais Diário 

Painel de avaliação do PPC Semanal 
Divisão matricial em "Batalha Naval" Diário 
Quadro de Ferramentas e Funcionários Diário 

Resumo A3 Mensal 
Sinalização da obra Diário 

Placa de avaliação das empresas parceiras Trimestral 
Projetos customizados Diário 

Placa de dias sem acidente Diário 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Por fim, para o critério de Limpeza, organização e segurança, definiu-se que o 

acompanhamento de boa parte das ferramentas deve ocorrer diariamente, como mostrado no 

Quadro 18. Isso pode ser explicado pelo fato do critério ser diretamente relacionado ao bem 

estar e segurança dos colaboradores, de maneira que o acompanhamento diário permite que os 

ambientes estejam sempre limpos e os equipamentos de proteção estejam menos propensos a 

falhas. No entanto, para o caso das plataformas de proteção, definiu-se periodicidade semanal, 

tendo em vista que, de forma geral, a ocorrência semanal da limpeza é suficiente para manter 

esse equipamento seguro. 

 

Quadro 18 – Periodicidade de acompanhamento das ferramentas do critério de Limpeza, organização e segurança 

Limpeza, organização e segurança 

Ferramentas Periodicidade 
Refeitório Diário 

Instalações sanitárias Diário 
Vestiário Diário 
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Espaço para descanso e jogos Diário 
Bicicletário e motocicletário Diário 

Sala Técnica Diário 
Sala de Segurança do Trabalho Diário 
Sala de Departamento Pessoal Diário 

Plataformas de proteção Semanal 
Redes de segurança Diário 
Telas de segurança Diário 

Cinto de segurança para trabalho em altura Diário 
Proteção contra incêndio Diário 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Diário 
Sinalização de segurança Diário 

Ambulatório Diário 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.1.6 Definição de modelos de ferramentas e documentos 

Os modelos de ferramentas e documentos foram definidos com o objetivo de fornecer 

às obras a melhor forma de trabalho com esses materiais, além de estabelecer padrões, que 

minimizam os erros, garantem a eficácia do controle e permitem o benchmarking entre os 

canteiros. Os modelos são apresentados em um CD-ROM, localizado no APÊNDICE H deste 

trabalho. 

 

4.2 Auditorias Lean 

 

Com o objetivo de avaliar a aplicação dos padrões estabelecidos no Manual Prático de 

Processos e Procedimentos, realizou-se duas auditorias Lean após sua implantação. O primeiro 

tópico apresentará os resultados da auditoria do mês de agosto, que representará a aplicação 

antes do Manual. Os dois tópicos seguintes apresentarão os resultados das auditorias para os 

meses de setembro e outubro, que representarão a avaliação após a implantação do Manual. Por 

fim, será realizada uma avaliação geral do desempenho desses empreendimentos ao longo 

desses três meses. A fim de facilitar a compreensão da avaliação, a auditoria Lean encontra-se 

no Anexo A deste trabalho. 
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4.2.1 Mês de agosto de 2014 

Conforme explicado anteriormente, a auditoria do mês de agosto representou a 

avaliação anterior à implantação do Manual Prático de Processos e Procedimentos e foi 

realizada nos três empreendimentos citados no capítulo anterior: Soneto, Varandas do Bosque 

e Harmonia. Ressalta-se que a auditoria Lean no empreendimento Harmonia foi iniciada mais 

cedo que o sugerido, no 4° mês de obra, a fim de avaliar a implantação do Manual Prático de 

Processos e Procedimentos 

A Tabela 1 traz os resultados obtidos e a Figura 31 ilustra esses valores: 

 

Tabela 1 – Resultados das auditorias Lean para o mês de agosto de 2014 

Agosto 
  Soneto Varandas do Bosque Harmonia 

PCP 100% 100% 58% 
Kanbans 100% 100% Não Aplicável 

Autonomação 96% 100% Não Aplicável 
Fluxos 94% 97% 100% 

Produção 100% 100% 100% 
Transparência 100% 96% 100% 

Limpeza, organização e segurança 86% 86% 100% 
Total 96% 97% 84% 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 31 – Gráfico comparativo dos resultados da auditoria Lean para agosto de 2014 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A primeira informação que pode ser extraída da Tabela 1 diz respeito à semelhança de 

resultados entre os empreendimentos Soneto e Varandas do Bosque. Isso pode ser explicado 

pelo fato de ambas as obras estarem em uma fase de execução semelhante, correspondente à 

conclusão da estrutura de concreto e início dos demais pacotes de serviço nos apartamentos, 

com a diferença de apenas seis meses entre si. 

Outra observação relevante corresponde à pontuação razoável no critério de “Limpeza, 

organização e segurança” dos dois canteiros, o que também pode ser relacionado à fase atual, 

em que o efetivo da obra é grande, vários serviços estão ocorrendo simultaneamente e o controle 

da limpeza e organização acaba sendo prejudicado. Apesar disso, observou-se que o 

desempenho geral dos dois empreendimentos foi bom, tendo em vista que a fase de execução 

atual permite a boa aplicação das ferramentas enxutas. 

Observa-se ainda que, no empreendimento Harmonia, os resultados para os critérios de 

Kanbans e Autonomação foram “Não Aplicável”, o que pode ser justificado pelo fato de a 

auditoria ter ocorrido no 4° mês de obra, no qual várias ferramentas ainda não são aplicáveis. 

Outro ponto observado correspondeu ao baixo desempenho do critério de PCP, no qual era 
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esperado um melhor resultado, vez que boa parte das ferramentas de planejamento podem ser 

bem empregadas nos primeiros meses de obra. Isso ocorreu pelo acompanhamento inadequado 

e implantação recente dessas ferramentas. 

Com base nessas observações, pode-se definir o cenário dos canteiros de obra antes da 

implantação do Manual Prático de Processos e Procedimentos. Assim, os empreendimentos 

Soneto e Varandas do Bosque tiveram bom desempenho geral, mas há potencial de melhoria 

no critério de Limpeza, organização e segurança e ainda em algumas outras questões pontuais.  

Já o empreendimento Harmonia obteve uma avaliação razoável, mas com potencial de melhoria 

no critério de PCP. 

4.2.2 Mês de setembro de 2014 

As auditorias Lean realizadas no mês de setembro ocorreram logo após a implantação 

do Manual Prático de Processos e Procedimentos. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 2 e Figura 32: 

 

Tabela 2 – Resultados das auditorias Lean para o mês de setembro de 2014 

Setembro 

 Soneto Varandas do 
Bosque 

Harmonia 

PCP 97% 100% 86% 
Kanbans 100% 89% Não Aplicável 

Autonomação 83% 83% Não Aplicável 
Fluxos 100% 88% 89% 

Produção 100% 100% 89% 
Transparência 100% 95% 100% 

Limpeza, organização e segurança 100% 90% 100% 
Total 97% 93% 93% 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 32 – Gráfico comparativo dos resultados da auditoria Lean para setembro de 2014 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Com base na Tabela 2, o primeiro ponto que pode ser observado consiste nos resultados 

gerais dos empreendimentos. Percebe-se que os três obtiveram avaliações satisfatórias, com 

destaque para o Soneto, que obteve o melhor desempenho, de 97%, seguido dos outros dois, 

com nota geral de 93%. Isso pode ser explicado pelo fato de o Soneto já ter concluído a estrutura 

de concreto, de maneira que sua fase atual é um pouco mais avançada que a do Varandas, o que 

permite a melhor implantação das ferramentas. 

 Além disso, pode-se verificar que, diferentemente do mês anterior, a avaliação do 

Soneto e Varandas do Bosque não foi tão semelhante, com destaque para as notas dos critérios 

de Fluxos e Limpeza, organização e segurança. Tal resultado pode ser justificado pelo fato do 

empreendimento Varandas do Bosque ainda não ter concluído a estrutura de concreto, o que 

dificulta a manutenção da organização do ambiente e implica na perda de pontos nos critérios 

de Fluxos e Limpeza, organização e segurança. 

 Outra observação relevante consiste na pontuação razoável do Soneto e do Varandas do 

Bosque no critério de Autonomação. Para o primeiro empreendimento, o resultado pode ser 

explicado pela ausência de análise formal dos alertas e paradas da ferramenta Andon. Já para o 
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segundo, a falha se deu por conta da atualização do Plano de Controle e Manutenção de um dos 

elevadores cremalheira. 

Pode-se observar ainda que os resultados dos critérios de Kanbans e Autonomação 

permanecem como “Não Aplicável” no empreendimento Harmonia. Justifica-se pelo fato de 

boa parte das ferramentas ainda não serem aplicáveis na fase atual. Dessa forma, para o caso 

dos Kanbans, sugere-se que a auditoria seja realizada a partir do 7° mês, enquanto que para a 

Autonomação, sugere-se a partir do 18° mês, conforme apresentado na Figura 30. 

Por fim, constata-se que a pontuação no critério de PCP do empreendimento Harmonia 

melhorou de forma significativa. Acredita-se que essa melhoria tenha ocorrido pelo início da 

aplicação dos padrões propostos no Manual e pelas observações e sugestões da auditoria do 

mês de agosto. 

Assim, com base nessas observações, pode-se definir o cenário dos canteiros de obra no 

primeiro mês após a implantação do Manual Prático de Processos e Procedimentos. O 

empreendimento Soneto apresentou um ótimo resultado, de maneira que as melhorias 

consistem em questões bastante pontuais. Já o empreendimento Varandas do Bosque, obteve 

bom desempenho, mas que pode ser melhorado em quase todos os critérios. Por fim, o 

empreendimento Harmonia tem potencial de melhoria nos critérios de PCP, Fluxos e Produção. 

4.2.3 Mês de outubro de 2014 

As auditorias Lean realizadas no mês de outubro ocorreram dois meses após a 

implantação do Manual Prático de Processos e Procedimentos. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 3 e Figura 33: 

 
Tabela 3 – Resultados das auditorias Lean para o mês de outubro de 2014 

Outubro 
 Soneto Varandas do Bosque Harmonia 

PCP 97% 100% 96% 
Kanbans 100% 100% Não Aplicável 

Autonomação 92% 94% Não Aplicável 
Fluxos 100% 100% 78% 

Produção 100% 100% 92% 
Transparência 92% 96% 100% 

Limpeza, organização e segurança 86% 86% 100% 
Total 95% 97% 95% 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 33 – Gráfico comparativo dos resultados da auditoria Lean para outubro de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A partir da análise da Tabela 3 e da Figura 33, percebe-se que os três empreendimentos 

obtiveram resultados bastante satisfatórios, o que pode ser explicado pelo estágio atual de cada 

uma das obras e pelo amadurecimento dos conceitos Lean. 

Conforme pode ser observado, o desempenho no critério de PCP foi bom nos três 

canteiros, com destaque para o Varandas do Bosque, que atingiu a pontuação de 100%. Apesar 

da diferença de pontuação ter sido pouco considerável, os empreendimentos Soneto e Harmonia 

não obtiveram notas máximas por conta do Planejamento de Médio Prazo, que não estava sendo 

utilizado de forma totalmente correta. 

Com relação aos Kanbans, pode-se observar que tanto o Soneto, quanto o Varandas do 

Bosque, obtiveram notas máximas, já que as ferramentas desse critério estão bem consolidadas 

na rotina dos canteiros. No caso do Harmonia, o critério foi avaliado como “Não Aplicável” 

pois, conforme definido anteriormente, sugere-se a implantação das ferramentas de Kanban 

apenas a partir do 12° mês de obra. 

O critério de Autonomação obteve bons resultados no Soneto e Varandas do Bosque. 

Em ambos os casos, a perda de pontos se deu por falhas na operação, o que retrata a necessidade 
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de reforçar os treinamentos com os colaboradores. No caso do Harmonia, o critério foi avaliado 

como “Não Aplicável”, tendo em vista que as ferramentas só devem ser implementadas em 

fases mais avançadas da obra. 

No que diz respeito ao critério de Fluxos, pode-se observar que os empreendimentos 

Soneto e Varandas do Bosque obtiveram nota máxima, enquanto que o Harmonia obteve o 

resultado de 78%. Isso pode ser justificado pelo fato de boa parte das ferramentas do critério 

não serem aplicáveis para a atual fase da obra, de maneira que o que se aplica, acaba possuindo 

grande interferência no desempenho do critério. Assim, para o caso em questão, a baixa nota 

foi influenciada por falhas no fluxo de informações entre o escritório e a obra. 

De maneira semelhante aos Kanbans, o critério de Produção obteve nota máxima no 

Soneto e Varandas do Bosque, tendo em vista que suas ferramentas são bem aplicadas nos 

primeiros meses de obra. No caso do Harmonia, o desempenho foi de 92%, pois houve o 

aumento do efetivo da obra, mas ainda não houve formalização de treinamentos para os 

colaboradores, que ficaram agendados para o mês seguinte. 

Já o critério de Transparência obteve boas notas nos três empreendimentos, com 

destaque para o Harmonia, que atingiu desempenho de 100%. No Soneto, a perda de pontos 

ocorreu por conta do Painel de Avaliação de PPC, que deveria ser atualizado semanalmente, 

mas que não estava atualizado para a semana em questão. Já no Varandas do Bosque, a perda 

de pontuação se deu por uma falha na sinalização do canteiro. 

Por fim, o critério de Limpeza, organização e segurança que, visivelmente, foi o ponto 

mais crítico do mês de outubro. Para o Soneto, isso pode ser justificado pelo não funcionamento 

adequado de alguns equipamentos nas áreas de vivência, bem como na limpeza da plataforma 

de proteção, que poderia estar melhor. Já no caso do Varandas do Bosque, o decréscimo de 

desempenho pode ser explicado pela fase atual da obra, que corresponde ao fim da estrutura 

das torres e o início das áreas comuns, o que aumenta a geração de resíduos. 

4.2.4 Avaliação individual dos desempenhos 

Com base nos resultados apresentados no item anterior, pode-se fazer uma análise 

individual do desempenho de cada empreendimento. Assim, a avaliação será iniciada pelo 

Soneto e seguirá através da análise dos resultados do Varandas do Bosque e Harmonia.  
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4.2.4.1 Soneto 

A partir das informações apresentadas anteriormente, elaborou-se a Tabela 4, no qual 

são mostrados os resultados do empreendimento Soneto para cada mês avaliado: 

 

Tabela 4 – Desempenho do empreendimento Soneto ao longo do período avaliado 

Soneto 
  Agosto Setembro Outubro 

PCP 100% 97% 97% 

Kanbans 100% 100% 100% 

Autonomação 96% 83% 92% 

Fluxos 94% 100% 100% 

Produção 100% 100% 100% 

Transparência 100% 100% 92% 
Limpeza, organização 

e segurança 
86% 100% 86% 

Total 95% 97% 95% 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme pode ser observado, o critério de PCP obteve uma variação pouco 

considerável na nota após a implantação do Manual de Processos e Procedimentos. Isso pode 

ser justificado por questões bastante pontuais, como no caso, pela utilização inadequada da 

ferramenta de Médio Prazo, que trabalha com um horizonte de dois meses e que não foi 

elaborada corretamente para o período de setembro e outubro.  

Com relação aos Kanbans, contatou-se que o desempenho se manteve constante durante 

o período, bem como para o critério de Produção, que também obteve nota máxima nos três 

meses. Isso pode ser explicado pelo fato das ferramentas desses critérios já estarem bem 

consolidadas na rotina dos canteiros, de maneira que o Manual possa ter servido apenas como 

apoio para questões pontuais. 

Já para o critério de Autonomação percebeu-se uma queda na nota logo após a 

implantação do Manual, seguida de um acréscimo no mês seguinte. Essa variação está 

diretamente ligada à ferramenta do Andon, cujo desempenho foi afetado pela operação incorreta 

por parte dos colaboradores. Assim, identificou-se como ponto de melhoria o reforço dos 

treinamentos das equipes de produção. 
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Para o critério de Fluxos, observou-se que o desempenho nas auditorias melhorou após 

a implantação do Manual, tendo em vista que a gestão dos resíduos sólidos foi aperfeiçoada. 

Assim, observou-se melhor organização da região dos contêineres, bem como o 

acompanhamento mais eficaz do volume de resíduos gerados. 

Com relação à Transparência, o desempenho se manteve constante e igual à 100% nos 

meses de agosto e setembro. No entanto, em outubro, observou-se que a nota decresceu para 

92%, por conta da falta de atualização do Quadro de PPC. Essa falha pode ser justificada por 

questões operacionais do canteiro, tendo em vista que foi estabelecido que a atualização ocorra 

semanalmente.  

Por fim, para o critério de Limpeza, organização e segurança, observou-se que o 

desempenho melhorou em setembro, logo após a implantação do Manual, mas decresceu no 

mês de outubro. Esse decréscimo pode ser justificado pelo não funcionamento adequado de 

alguns equipamentos nas áreas de vivência, bem como na limpeza da plataforma de proteção, 

que poderia estar melhor. 

4.2.4.2 Varandas do Bosque 

Com base nos desempenhos nas auditorias, elaborou-se a Tabela 5, no qual são 

apresentados os resultados do empreendimento Varandas do Bosque para cada mês avaliado: 

 

Tabela 5 – Desempenho do empreendimento Varandas do Bosque ao longo do período avaliado 

Varandas do Bosque 
  Agosto Setembro Outubro 

PCP 100% 100% 100% 

Kanbans 100% 89% 100% 

Autonomação 100% 83% 94% 

Fluxos 97% 88% 100% 

Produção 100% 100% 100% 

Transparência 96% 95% 96% 
Limpeza, organização 

e segurança 
86% 90% 86% 

Total 97% 93% 97% 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A partir da Tabela 5, pode-se observar que o critério de PCP e Produção se mantiveram 

constantes e iguais a 100% para o período observado. Isso pode ser justificado pela fase atual 

da obra, que permite boa aplicação das ferramentas de planejamento e produção. 

 Para o critério de Kanbans, pode-se constatar que houve um decréscimo do desempenho 

no mês de setembro, justificado pelo fato de alguns estoques não estarem devidamente 

identificados e pela ausência de relógio em uma das centrais de argamassa. Já no mês de 

outubro, esses pontos foram sanados e o desempenhou do critério retornou para 100%. 

 Assim como no critério de Kanbans, em Autonomação houve o decréscimo de 

desempenho em setembro, seguido da melhoria em outubro. Isso pode ser justificado pelo início 

do uso do Andon no canteiro que, de forma geral, funcionou bem, mas que pode ser melhorado 

através do reforço dos treinamentos com as equipes. 

 De maneira semelhante, o critério de Fluxos decaiu no mês de setembro, por conta de 

falhas na gestão dos resíduos sólidos. Já em outubro, constatou-se o alcance do valor de 100%, 

tendo em vista que o acompanhamento da geração de resíduos foi retomado e a limpeza da área 

dos contêineres melhorou significativamente. 

 Com relação ao critério de Transparência, observou-se que o desempenho se manteve 

quase constante, de forma que houve um pequeno decréscimo em setembro, por conta de uma 

falha na sinalização do canteiro. 

  Por fim, para o critério de Limpeza, organização e segurança, observou-se que o 

desempenho melhorou em setembro, logo após a implantação do Manual, mas decaiu no mês 

de outubro. Isso ocorreu principalmente pela fase atual da obra, que corresponde ao fim da 

estrutura das torres e o início das áreas comuns, o que eleva o volume de resíduos gerados. 

4.2.4.3 Harmonia 

O empreendimento Harmonia se diferencia dos outros dois pelo fato de ter iniciado suas 

auditorias em agosto, mês imediatamente anterior à implantação do Manual, de maneira que se 

acredita que esse empreendimento tenha sido o mais influenciado pelos padrões propostos nesse 

documento. Com base nisso, a Tabela 6 traz as notas obtidas para cada mês e cada critério: 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

Tabela 6 – Desempenho do empreendimento Harmonia ao longo do período avaliado 

Harmonia 
 Agosto Setembro Outubro 

PCP 58% 86% 96% 

Kanbans Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

Autonomação Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

Fluxos 100% 89% 78% 

Produção 100% 89% 92% 

Transparência 100% 100% 100% 
Limpeza, organização 

e segurança 
100% 100% 100% 

Total 84% 93% 95% 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  
 A primeira informação que pode ser destacada diz respeito à melhoria do desempenho 

no critério de PCP. Acredita-se que o Manual tenha contribuído nesse resultado, tendo em vista 

que alguns pontos observados como falhos em um primeiro momento, foram melhorados após 

a implantação dos padrões propostos. 

 Outro ponto que pode ser ressaltado corresponde aos resultados para os critérios de 

Kanbans e Autonomação, que permaneceram como não aplicáveis durante todo o período 

avaliado. Esse resultado é compreensível, já que, de acordo com os padrões propostos no 

Manual, esses dois critérios não são bem aplicados nos primeiros meses de obra. 

 Com relação ao critério de Fluxos, observou-se que o desempenho se reduziu ao longo 

do período. Isso ocorreu pelo fato de boa parte das ferramentas do critério não serem aplicáveis 

para a atual fase da obra, de maneira que o que se aplica, acaba possuindo grande interferência 

no desempenho do critério. Assim, para o caso em questão, a baixa nota foi influenciada por 

falhas no fluxo de informações entre o escritório e a obra. 

 Já para o critério de Produção, constatou-se que houve um decréscimo do desempenho 

no mês de setembro, tendo em vista que houve aumento no efetivo da obra, porém ainda sem 

formalização dos treinamentos dos colaboradores, que ficaram agendados para o mês seguinte. 

Já a melhoria de desempenho no mês seguinte, diz respeito à produção protegida, que até então 

tinha sido avaliada como “Não Aplicável”. 

 Por fim, para os critérios de Transparência e Limpeza, organização e segurança, 

observou-se que o desempenho se manteve constante e igual a 100% durante todo o período. 
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Isso pode ser justificado pelo fato de poucas ferramentas serem aplicáveis na fase atual da obra, 

mas as que foram implantadas, mantiveram-se adequadas durante os meses de avaliação.  

4.2.5 Avaliação geral dos desempenhos 

A Figura 34 apresenta as notas gerais dos três empreendimentos para os três meses 

avaliados. Ressalta-se que agosto correspondeu ao mês imediatamente anterior à implantação 

do Manual Prático de Processos e Procedimentos, enquanto que setembro e outubro 

corresponderam ao período após a implantação dos padrões. 

 

Figura 34 – Gráfico comparativo do desempenho geral de cada empreendimento ao longo do período 
 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Conforme pode ser observado, as notas dos empreendimentos Soneto e Varandas do 

Bosque variaram pouco durante o período, de maneira que, de forma geral, os resultados foram 

bastante satisfatórios. Por conta da uniformidade das notas e pelo fato de serem canteiros em 

estágios mais avançados da construção, tornou-se difícil verificar se esses desempenhos foram 

influenciados pelo Manual de Processos e Procedimentos. 

Já no empreendimento Harmonia, observou-se que as notas foram crescentes ao longo 

de todo o período. Neste caso, acredita-se que o Manual tenha influenciado esses resultados, 

pois como as auditorias Lean foram iniciadas nos primeiros meses de obra, boa parte dos 

processos ainda não estavam bem consolidados, de forma que houve flexibilidade para a 

aplicação dos padrões sugeridos.  

96%

97%97%

93%

97%

84%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Agosto Setembro Outubro

Avaliação geral dos desempenhos

Soneto Varandas do Bosque Harmonia



86 
 

 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho buscou propor a estrutura de um manual para padronização de 

ferramentas e processos enxutos e, após a implementação desses padrões, foram realizadas 

auditorias nos canteiros de obra, a fim de verificar se houve melhoria ou não na aplicabilidade 

dos conceitos e ferramentas Lean.  

Assim, com base nos resultados obtidos e nas análises realizadas, acredita-se que o 

objetivo geral foi atendido, bem como os objetivos específicos, tendo em vista que caracterizou-

se o Lean Construction na empresa, conseguiu-se definir os padrões para o uso das ferramentas 

enxutas e estruturou-se o Manual Prático de Processos e Procedimentos. Além disso avaliou-se 

a aplicação das ferramentas e procedimentos antes e após a implantação do Manual Prático, a 

fim de verificar se o documento contribuiu para a melhoria no desempenho Lean dos canteiros. 

Apesar dos objetivos terem sido alcançados, não se pode afirmar que a implantação do 

Manual Prático de Processos e Procedimentos tenha contribuído para a melhoria da aplicação 

das ferramentas e processos Lean, tendo em vista que os resultados das auditorias foram 

bastante variáveis e de difícil análise. No entanto, acredita-se que o Harmonia seja o 

empreendimento de melhor avaliação da implantação do Manual, tendo em vista que suas 

auditorias foram iniciadas nos primeiros meses de obra, o que permitiu a aplicação dos padrões 

sugeridos, já que os processos ainda não estavam totalmente consolidados. 

Outro ponto importante de salientar diz respeito ao pouco tempo disponível para 

realização deste trabalho, que impediu uma avaliação a longo prazo, de maneira que o período 

“Pós-Manual” se restringiu a apenas dois meses. Além disso, destaca-se o caráter particular da 

pesquisa, já que foram estabelecidos padrões para ferramentas enxutas utilizadas em uma única 

construtora, que atua apenas na área de incorporação imobiliária.  

É importante destacar ainda que a disseminação do Manual poderia ter sido mais eficaz, 

através de treinamentos periódicos e exercícios práticos. Além disso, o documento foi orientado 

com foco na alta gerência de obras, de maneira que a operacionalização não foi bem 

contemplada. Assim, foram bastante recorrentes casos de queda do desempenho nas auditorias 

por conta de erros na operação. 

Com base nas limitações e dificuldades apresentadas, sugerem-se os seguintes estudos 

futuros: 

a) Definir a estruturação de um manual para a padronização de ferramentas e 

processos Lean em um contexto menos restrito, de forma que possa ser 

aplicável em outras construtoras ou áreas de atuação; 
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b) Comparar o desempenho de dois canteiros durante um intervalo de tempo 

maior, de maneira que um deles seja um empreendimento mais antigo, que 

não tenha sido orientado pelos padrões propostos e que o outro seja um mais 

recente, de forma que os tenha implantado desde o início de suas auditorias; 

c) E, por fim, propor um método de disseminação dos padrões enxutos, a fim 

de atingir os diversos níveis hierárquicos dos canteiros de obra. 
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ANEXO A – CHECKLIST DA AUDITORIA LEAN 

Checklist de Auditoria Lean - C. ROLIM ENGENHARIA LTDA. 

Obra:   

Data da Auditoria:   

Responsável:    

Avaliar de acordo com os critérios abaixo, observando a seguinte escala:  

0 - Inexistente na Obra; 

1 - Insatisfatório; 

2- Bom 

3- Excelente; 

X - Não se aplica (na coluna correspondente). 

Bloco Questões Relacionadas: 
Não se 

Aplica: 
Nota: 

Observações 

Relevantes: 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 E
 C

O
N

TR
O

LE
 D

A
 P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 

A Linha de Balanço está sendo acompanhada mensalmente? 

Quem são os responsáveis por este acompanhamento? 
      

O Termômetro e o Raio X estão atualizados e expostos na sala 

técnica? Qual o valor atual do Termômetro? 
      

O Plano de Médio Prazo está atualizado e sendo acompanhado 

mensalmente? Quem são os responsáveis por este 

acompanhamento? As restrições estão devidamente elencadas? 

      

O IRR está atualizado e exposto na sala técnica?       

O Plano de Curto Prazo está atualizado para a semana corrente? 

Os registros anteriores encontram-se devidamente armazenados? 

Quem são os responsáveis por este acompanhamento? 

      

O PPC está atualizado para a semana corrente (em relação à 

semana anterior)? 
      

Os dados do PPC e das causas de não cumprimento das atividades 

semanais estão sendo tabulados e analisados para melhorias 

contínuas? 

      

Existem melhorias implantadas a partir da análise das causas dos 

problemas ocorridos? Quais? A reincidência dos problemas 

diminuiu com as melhorias adotadas? 

      

Os responsáveis pelo Planejamento e Controle da Produção 

dispõem de tempo suficiente para as atividades de planejamento e 

melhoria? 

      

O Cronograma de Suprimentos baseado nos Longo/Médio/Curto 

Prazos está atualizado? 
      

A quantidade de mão-de-obra no canteiro corresponde ao 

programado pela Linha de Balanço? 
      

O custo com a mão-de-obra no canteiro corresponde ao planejado 

de acordo com o P.G.O.? 
      

Total da Etapa: 0 0   

Percentagem Cumprida:   0%   
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K
A

N
B

A
N

S 
Os Kanbans de Estoques Mínimos estão devidamente calculados e 

sinalizados? 
      

Quem gerencia os Kanbans de Argamassa? As tarefas estão 

devidamente distribuídas entre seus responsáveis? 
      

Os Kanbans de Argamassa estão sendo colocados no gerenciador 

de kanbans da central de argamassa um dia antes de sua 

utilização? 

      

Os traços solicitados a partir dos Kanbans de Argamassa estão 

sendo distribuídos às equipes antes destas iniciarem seus pacotes 

de trabalho? 

      

O local de trabalho do betoneiro está apto para funcionar com o 

sistema de Kanbans (gerenciador de kanbans limpo e bem 

conservado, relógio e tabela de traços em local visível)? 

      

Os Kanbans de Materiais estão funcionando plenamente? Para 

que materiais, especificamente? 
      

Total da Etapa: 0 0   

Percentagem Cumprida:   0%   

A
U

TO
N

O
M

A
Ç

Ã
O

 

A
N

D
O

N
 

As tarefas estão devidamente distribuídas entre seus 

responsáveis? Quem observa o painel de controle na sala 

técnica? Quem coleta as informações junto às equipes? 

Quem tabula os dados? Quem realiza os treinamentos? 

      

Existem interruptores de acionamento em todos os 

pavimentos da obra? Estão funcionando devidamente? 
      

Os registros de alertas e paradas estão sendo tabulados 

corretamente e mensalmente? 
      

Os registros anteriores estão devidamente armazenados?       

Existem melhorias implantadas a partir da análise das causas 

das ocorrências? Quais? A reincidência dos problemas 

diminuiu com as melhorias adotadas? 

      

Existem poka-yokes implementados?       

Existe rampa para descida dos sacos de cimento até à Central de 

Argamassa? Ela está em boas condições de uso e conservação? 
      

Os Check lists diários de vistoria dos equipamentos da obra estão 

sendo realizados diariamente por profissionais capacitados da 

obra? 

      

Total da Etapa: 0 0   

Percentagem Cumprida:   0%   

FL
U

X
O

S 

M
A

TE
R

IA
IS

 

A obra está com projeto de layout de canteiro atualizado 

para a fase em andamento? Quem é o responsável pelo 

gerenciamento deste projeto? As pessoas ligadas à gestão de 

materiais na obra têm conhecimento deste projeto? 

      

A obra está com projeto de gerenciamento de resíduos 

sólidos atualizado? O gerenciamento dos resíduos está 

acontecendo corretamente? Quem é o responsável por este 
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projeto? As pessoas ligadas à gestão de materiais na obra 

têm conhecimento deste projeto? 

 

 

Os contêineres estão devidamente identificados de acordo 

com o material que deve ser depositado? A área dos 

contêineres está limpa? 

      

Os estoques estão devidamente identificados? Quem é o 

responsável pelo controle de estoque na obra? 
      

A obra possui planta de inventários de materiais a ser 

distribuído nos pavimentos para os principais pacotes de 

trabalho (alvenaria externa e divisórias internas)? 

      

Os estoques da obra encontram-se palletizados? Ex.: tijolos 

cerâmicos, blocos de concreto, cerâmicas, granitos, sacos de 

argamassa colante etc. 

      

Há programação definida, com horários de uso pré-

determinados, para os equipamentos de transporte na obra 

(guincho, cremalheira, grua etc)? 

      

Há planejamento semanal do fluxo de materiais?       

O almoxarifado possui o conceito de organização e controle 

de materiais por supermercado? 
      

A capacidade dos equipamentos da obra (betoneira, jericas 

etc.) atende à demanda de produção do canteiro? 
      

As vias de fluxo de pessoas estão devidamente demarcadas, 

desobstruídas, pavimentadas, protegidas e sinalizadas? 
      

O fluxo de informações entre a obra e o escritório flui 

satisfatoriamente? Há atraso no repasse de informações que 

prejudique a continuidade das atividades? Em caso positivo, citar 

exemplo. 

      

Total da Etapa: 0 0   

Percentagem Cumprida:   0%   

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

Os locais de trabalho liberados para produção estão devidamente 

protegidos, ou seja, o local está limpo e organizado, e os materiais, 

ferramentas e projetos necessários já se encontram nesse? 

      

Os pacotes de trabalho estão plenamente determinados para as 

equipes de produção, ou seja, as informações básicas como 

descrição da tarefa, tempo de ciclo definido, equipe, local e valor 

do pacote de trabalho estão em comum acordo entre 

administração da obra e colaboradores? 

      

Os colaboradores foram treinados sobre o conteúdo do trabalho 

que irão executar? Quem os supervisiona? 
      

O procedimento de execução dos serviços está padronizado? Os 

operários conhecem esta padronização? 
      

São percebidas variações no desempenho das atividades entre 

pessoas ou turnos? A seu ver, a que se deve essa variação 

(quantidade de serviços, motivação etc.)? 

      

Total da Etapa: 0 0   
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Percentagem Cumprida:   0%   
TR

A
N

SP
A

R
ÊN

C
IA

 

C
LI

EN
TE

S O Painel de Materiais a serem utilizados no apartamento 

encontra-se montado, identificado, limpo e organizado? 
      

O Painel de Cerâmicas a serem utilizadas na obra encontra-se 

montado, identificado, limpo e organizado? 
      

C
O

LA
B

O
R

A
D

O
R

ES
 

A obra encontra-se devidamente sinalizada com relação à 

segurança do trabalho e locais de apoio, como vestiários, 

refeitório, sala técnica etc? 

      

Os projetos de produção estão disponíveis para as equipes de 

produção no posto de trabalho? Estes projetos são legíveis 

para os pedreiros? 

      

O almoxarifado está organizado de forma matricial (batalha 

naval)? 
      

O Quadro de Ferramentas e Funcionários está em 

funcionamento? 
      

G
ER

ÊN
C

IA
 Há Painel de Avaliação do PPC? Ele está exposto em local 

bem visível? Está sendo atualizado semanalmente? 
      

Há alguma ferramenta lean do tipo A3 exposta, implantada e 

rodando corretivamente na obra? 
      

Há Placa de Avaliação das Empresas Contratadas? Ela está 

atualizada? Está em local visível às pessoas externas à obra? 
      

Total da Etapa: 0 0   

Percentagem Cumprida:   0%   

LI
M

P
EZ

A
, O

R
G

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O
 E

 S
EG

U
R

A
N

Ç
A

 

A obra encontra-se, no geral, devidamente limpa e organizada? 

Verificar áreas de vivência, estoques, postos de trabalho, sala 

técnica e almoxarifado. 

      

As áreas de vivência atendem à demanda da obra?       

Os equipamentos dispostos nas áreas de vivência (chuveiros, 

bebedouros, vasos sanitários, armários etc.) funcionam 

plenamente? 

      

As plataformas de proteção contornam todo o perímetro da 

edificação? Estão limpas? 
      

A obra está cumprindo fielmente o PCMAT e o PCMSO (além das 

reuniões da CIPA, elaboração de atas de segurança etc)? 
      

Os documentos da obra (ARTs, Alvarás, Projetos Aprovados, Livros 

de Inspeção de Equipamentos, etc.) estão dispostos em local 

organizado e de fácil acesso? 

      

Quem é responsável pelo setor de pessoal na obra? Os arquivos de 

empregados encontram-se organizados e de fácil acesso? Estes 

arquivos (cartões de vacinação, registro, ordem de serviço, exames 

periódicos e treinamentos) estão atualizados? 

      

Total da Etapa: 0 0   

Percentagem Cumprida:   0%   

Total Geral de Pontos: 0 0   

Percentagem do Máximo de Pontos:   0%   
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTAD OS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP --- --- --- --- --- 3,00 3,00 2,25 2,13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- 0,99 3,00 0,99 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- 0,00 0,00 3,00 3,00 --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- 2,76 3,00 2,79 2,49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- 2,67 3,00 3,00 2,49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- 2,823,00 2,82 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PCP --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,79 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- 3,00 2,61 3,00 3,00 2,61 3,00 2,61 2,61 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,67 2,67 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,002,79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- 3,00 2,49 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- 3,002,82 3,00 3,00 3,00 3,00 2,82 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PCP --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,31 2,70 --- 3,00 2,91 3,00 --- 2,49 3,00 2,55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- --- 0,00 0,00 0,00 1,80 2,40 2,19 2,40 2,40 --- 2,40 2,61 2,79 --- 2,61 2,67 2,01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50 --- 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- --- 3,00 2,40 3,00 3,00 2,67 2,58 2,43 2,85 --- 2,58 3,00 3,00 --- 2,82 2,67 2,76 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 2,79 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- --- 0,75 0,75 2,01 2,70 3,003,00 2,58 2,85 --- 2,85 2,88 2,88 --- 2,88 2,79 2,79 --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- 2,49 2,82 3,00 2,67 2,67 2,82 3,00 2,58 --- 2,70 2,85 2,85 --- 3,00 2,58 2,28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Dados Notas
Mês

Varandas do Bosque

Soneto

Paço dos Pássaros

APÊNDICE B – NOTAS MÉDIAS DAS AUDITORIAS LEAN PARA CADA CRITÉRIO AVALIADO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP --- --- --- --- --- --- 2,55 2,67 2,49 2,49 2,16 2,34 --- 2,34 2,16 2,58 2,49 2,58 2,49 2,34 2,91 2,91 2,76 2,82 3,00 2,49 2,67 2,67 2,43 --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 2,79 2,79 3,00 ---3,00 3,00 3,00 3,00 2,49 2,34 2,01 2,34 2,34 2,34 2,34 2,01 2,01 1,68 2,19 1,59 --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,58 2,58 2,85 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- --- 2,61 3,00 3,00 2,82 2,58 2,43 ---2,43 2,61 2,37 2,55 2,91 2,55 2,46 2,55 2,37 2,55 2,49 2,55 2,55 2,49 2,13 2,37 --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,61 2,61 3,00 --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- --- 3,00 2,67 2,82 2,34 2,342,16 --- 1,74 2,13 1,77 2,01 2,34 2,34 2,64 3,00 3,00 2,76 2,492,88 2,88 2,25 2,43 2,67 --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- 2,82 3,00 2,82 2,85 2,70 3,00 --- 2,70 2,70 2,70 3,00 2,85 2,70 2,43 2,28 2,58 2,70 2,70 2,58 2,58 2,43 2,58 2,85 --- --- --- ---

PCP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,88 2,88 --- 2,88 3,00 3,00 3,00 2,49 --- 3,00 2,91 3,00 2,76 --- --- --- --- 2,43 2,49 2,49
Kanban --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,34 1,80 --- 2,40 2,61 2,40 2,19 3,00 --- 3,00 2,82 2,67 2,49 --- --- --- --- 2,67 2,67 3,00

Autonomação --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 --- 3,00 1,56 2,49 2,82 2,43 --- 2,85 2,85 2,85 2,85 --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00
Fluxos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,22 2,22 --- 2,22 2,43 2,55 2,67 2,79 --- 2,79 2,55 2,64 2,70 --- --- --- --- 2,79 2,49 2,43

Produção --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,792,79 --- 3,00 2,79 2,61 2,40 3,00 --- 3,00 2,79 2,79 3,00 --- --- --- --- 2,79 3,00 3,00
Transparência --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,70 2,43 --- 2,85 2,70 2,58 2,70 2,70 --- 3,00 2,88 2,88 2,67--- --- --- --- 2,43 3,00 2,67

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,49 2,58 --- 2,70 2,85 2,85 2,85 3,00--- 3,00 2,70 2,70 2,58 --- --- --- --- 2,70 2,13 2,43

PCP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00 2,49 --- 3,00 2,91 3,00 2,76 0,00 2,49 --- --- --- 2,43 2,25 2,01 2,25 2,07 1,26 --- --- 2,07 --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,40 2,61 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 --- --- --- 3,00 3,00 3,00 2,34 2,67 2,49 --- --- 2,82 --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00 1,56 --- 1,56 0,87 0,87 0,87 0,00 2,82 --- --- --- 3,00 3,00 2,58 2,58 2,852,43 --- --- 3,00 --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,76 2,67 --- 3,00 2,79 2,91 2,91 0,00 3,00 --- --- --- 2,61 2,31 2,49 2,31 2,79 2,01 --- --- 2,88 --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,79 3,00 --- 3,00 2,79 2,79 2,79 0,00 2,61 --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 2,79 2,79 --- --- 3,00 --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,59 2,61 ---2,28 2,88 2,67 2,67 0,00 2,67 --- --- --- 2,67 2,67 2,34 2,34 2,43 2,43 --- --- 3,00 --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,85 3,00 --- 2,70 2,85 2,70 2,70 0,00 2,85 --- --- --- 2,70 3,00 2,43 2,43 2,58 2,28 --- --- 2,70 --- --- ---

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Dados Notas
Mês
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP --- --- --- --- --- 42% 33% 33% 33% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- 83% 83% 83% 83% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- 100% 100% 88% 75% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- 58% 50% 50% 50% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- 20% 20% 20% 20% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- 33% 33% 33% 33% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- 14% 14% 14% 14% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PCP --- --- --- --- --- 50% 42% 42% 42% 33% 33% 25% 25% --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- 33% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- 100% 100% 100% 100% 88% 88% 75%75% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- 50% 42% 42% 42% 42% 42% 25% 25% --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- 33% 33% 22% 22% 22% 22% 22% 22% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- 14% 14% 29% 14% 14% 14% 14% 14% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

PCP --- --- --- --- --- --- 25% 25% 25% 25% 25% 25% 17% 17% --- 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- --- 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% --- 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- --- 86% 86% 86% 86% 86% 86% 71% 71% --- 71% 71% 13% 13% 13% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- --- 55% 55% 45% 45% 45% 36% 36% 36% ---36% 17% 17% 8% 8% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- --- 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- --- 56% 56% 33% 22% 22% 22% 22% 22% --- 22% 11% 11% 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ------ --- --- --- --- --- ---

Mês
Dados % Não Aplicável

Varandas do Bosque

Soneto

Paço dos Pássaros

APÊNDICE C – PERCENTUAL DE NÃO APLICABILIDADE MÉDIO  DAS AUDITORIAS LEAN PARA CADA CRITÉRIO 
AVALIADO  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP --- --- --- --- --- --- 10% 10% 0% 0% 0% 0% --- 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- --- 67% 17% 17% 17% 17% 83% --- 17% 17%17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 17% 17% --- --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- --- 71% 71% 71% 71% 71% 71% --- 71% 71% 71% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 88% 63% 88% 88% --- --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- --- 55% 55% 55% 45% 36% 18% --- 18% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 33% 17% 33% 33% --- --- --- ---

Produção --- --- --- --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 40% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- --- 50% 33% 33% 33% 33% 33% --- 11% 11% 0% 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 22% 11% 22% 33% --- ------ ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- 14% 14% 14% 0% 0% 14% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ---

PCP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%
Kanban --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 17% --- 17% 17% 17% 17% 17% --- 17% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%

Autonomação --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 71% 71% --- 71% 0% 14% 14% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 86% 86% 86%
Fluxos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10% 10% --- 10% 10% 10% 10% 10% --- 10% 0% 0% 9% --- --- --- --- 9% 9% 9%

Produção --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%
Transparência --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 22% 22% 33%

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%

PCP --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---
Kanban --- --- --- --- --- --- --- --- --- 17% 17% --- 17% 0% 0% 0%--- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---

Autonomação --- --- --- --- --- --- --- --- --- 71% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 14% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 86% --- --- ---
Fluxos --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20% 10% --- 10% 10% 10%10% --- 10% --- --- --- 10% 10% 10% 10% 10% 10% --- --- 20% --- ------

Produção --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---
Transparência --- --- --- --- --- --- --- --- --- 29% 29% --- 0%0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 29% --- --- ---

Limpeza, organização e segurança --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Mês
Dados % Não Aplicável
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 42% 33% 33% 33% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PCP (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 3,00 2,25 2,13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Kanban (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 83% 83% 83% 83% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban (Nota média) --- --- --- --- --- 0,99 3,00 0,99 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 100% 100% 88% 75% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Autonomação (Nota média) --- --- --- --- --- 0,00 0,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 58% 50% 50% 50% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fluxos (Nota média) --- --- --- --- --- 2,76 3,00 2,79 2,49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Produção (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 20% 20% 20% 20% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 33% 33% 33% 33% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Transparência (Nota média) --- --- --- --- --- 2,67 3,00 3,00 2,49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Limpeza, organização e segurança (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 14% 14% 14% 14% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança (Nota média) --- --- --- --- --- 2,82 3,00 2,82 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 50% 42% 42% 42% 33% 33% 25% 25% --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PCP (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,79 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Kanban (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 33% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 2,61 3,00 3,00 2,61 3,00 2,61 2,61 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 100% 100% 100% 100% 88% 88% 75% 75% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Autonomação (Nota média) --- --- --- --- --- 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 50% 42% 42% 42% 42% 42% 25% 25% --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fluxos (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,67 2,67 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Produção (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 33% 33% 22% 22% 22% 22% 22% 22% --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Transparência (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 2,49 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Limpeza, organização e segurança (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- 14% 14% 29% 14% 14% 14%14% 14% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança (Nota média) --- --- --- --- --- 3,00 2,82 3,00 3,00 3,00 3,00 2,82 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 25% 25% 25% 25% 25% 25% 17% 17% --- 8% 8% 8%8% 8% 8% 8% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PCP (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,31 2,70 --- 3,00 2,91 3,00 --- 2,49 3,00 2,55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Kanban (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% --- 17% 17% 17% 0% 17% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kanban (Nota média) --- --- --- --- --- --- 0,00 0,00 0,00 1,80 2,40 2,19 2,40 2,40 --- 2,40 2,61 2,79 --- 2,61 2,67 2,01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Autonomação (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 86% 86% 86% 86% 86% 86% 71% 71% --- 71% 71%13% 13% 13% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Autonomação (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 1,50 --- 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fluxos (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 55% 55% 45% 45% 45% 36% 36% 36% --- 36% 17%17% 8% 8% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fluxos (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 2,40 3,00 3,00 2,67 2,58 2,43 2,85 --- 2,58 3,00 3,00 --- 2,82 2,67 2,76 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Produção (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Produção (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 2,79 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Transparência (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 56% 56% 33% 22% 22% 22% 22% 22% --- 22% 11%11% 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Transparência (Nota média) --- --- --- --- --- --- 0,75 0,75 2,01 2,70 3,00 3,00 2,58 2,85 --- 2,85 2,88 2,88 --- 2,88 2,79 2,79 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Limpeza, organização e segurança (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 14% 14% 14% 14% 14%14% 14% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança (Nota média) --- --- --- --- --- --- 2,49 2,82 3,00 2,67 2,672,82 3,00 2,58 --- 2,70 2,85 2,85 --- 3,00 2,58 2,28 --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---

Mês

Soneto

Paço dos Pássaros

Varandas do Bosque

APÊNDICE D – NOTAS E PERCENTUAIS DE NÃO APLICABILID ADE MÉDIOS DAS AUDITORIAS LEAN PARA CADA 
CRITÉRIO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 10% 10% 0% 0% 0% 0% --- 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ---
PCP (Nota média) --- --- --- --- --- --- 2,55 2,67 2,49 2,49 2,16 2,34 --- 2,34 2,16 2,58 2,49 2,58 2,49 2,34 2,91 2,91 2,76 2,82 3,00 2,49 2,67 2,67 2,43 --- --- --- ---

Kanban (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 67% 17% 17% 17% 17% 83% --- 17% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 17% 17% --- --- ------
Kanban (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 2,79 2,79 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 2,49 2,34 2,01 2,34 2,34 2,34 2,34 2,01 2,01 1,68 2,19 1,59 --- --- --- ---

Autonomação (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 71% 71% 71% 71% 71% 71%--- 71% 71% 71% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 88% 63% 88% 88% --- --- --- ---
Autonomação (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,58 2,58 2,85 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- --- --- ---
Fluxos (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 55% 55% 55% 45% 36% 18% --- 18% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 33% 17% 33% 33% --- --- --- ---

Fluxos (Nota média) --- --- --- --- --- --- 2,61 3,00 3,00 2,82 2,58 2,43 --- 2,43 2,61 2,37 2,55 2,91 2,55 2,46 2,55 2,37 2,55 2,49 2,55 2,55 2,49 2,13 2,37 --- --- --- ---
Produção (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 40% --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ---

Produção (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,61 2,61 3,00 --- --- --- ---
Transparência (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 50% 33% 33% 33% 33% 33%--- 11% 11% 0% 0% 0% 0% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 22% 11% 22% 33% --- --- --- ---

Transparência (Nota média) --- --- --- --- --- --- 3,00 2,67 2,82 2,34 2,34 2,16 --- 1,74 2,13 1,77 2,01 2,34 2,34 2,64 3,00 3,00 2,76 2,49 2,88 2,88 2,25 2,43 2,67 --- --- --- ---
Limpeza, organização e segurança (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- 14% 14% 14% 0% 0% 14% ---0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- --- ---

Limpeza, organização e segurança (Nota média) --- --- --- --- --- --- 2,82 3,00 2,82 2,85 2,70 3,00 --- 2,70 2,70 2,70 3,00 2,85 2,70 2,43 2,28 2,58 2,70 2,70 2,58 2,58 2,43 2,58 2,85 --- --- --- ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%
PCP (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,88 2,88 --- 2,88 3,00 3,00 3,00 2,49 --- 3,00 2,91 3,00 2,76 ------ --- --- 2,43 2,49 2,49

Kanban (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 17% --- 17% 17% 17% 17% 17% --- 17% 0% 0% 0% --- --- --- ---0% 0% 0%
Kanban (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,34 1,80 --- 2,40 2,61 2,40 2,19 3,00 --- 3,00 2,82 2,67 2,49 --- --- --- --- 2,67 2,67 3,00

Autonomação (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 71% 71% --- 71% 0% 14% 14% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 86%86% 86%
Autonomação (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00 3,00 --- 3,00 1,56 2,49 2,82 2,43 --- 2,85 2,85 2,85 2,85 ------ --- --- 3,00 3,00 3,00
Fluxos (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10% 10% --- 10% 10% 10% 10% 10% --- 10% 0% 0% 9% --- --- --- --- 9%9% 9%

Fluxos (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,22 2,22 --- 2,22 2,43 2,55 2,67 2,79 --- 2,79 2,55 2,64 2,70 --- --- --- --- 2,79 2,49 2,43
Produção (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%

Produção (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,79 2,79 --- 3,00 2,79 2,61 2,40 3,00 --- 3,00 2,79 2,79 3,00 ------ --- --- 2,79 3,00 3,00
Transparência (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 22% 22% 33%

Transparência (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,70 2,43 --- 2,85 2,70 2,58 2,70 2,70 --- 3,00 2,88 2,88 2,67 --- --- --- --- 2,43 3,00 2,67
Limpeza, organização e segurança (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- --- --- --- 0% 0% 0%

Limpeza, organização e segurança (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,49 2,58 --- 2,70 2,85 2,85 2,85 3,00 --- 3,00 2,70 2,70 2,58 --- --- --- --- 2,70 2,13 2,43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33

PCP (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---
PCP (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00 2,49 --- 3,00 2,91 3,00 2,76 0,00 2,49 --- --- --- 2,43 2,25 2,01 2,25 2,07 1,26 --- --- 2,07 --- --- ---

Kanban (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 17% 17% --- 17% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---
Kanban (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,40 2,61 --- 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 --- --- --- 3,00 3,00 3,00 2,34 2,67 2,49 --- --- 2,82 --- --- ---

Autonomação (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 71% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 14% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 86% --- --- ---
Autonomação (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3,00 1,56 --- 1,56 0,87 0,87 0,87 0,00 2,82 --- --- --- 3,00 3,00 2,58 2,58 2,85 2,43 --- --- 3,00 --- --- ---
Fluxos (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20% 10% --- 10% 10% 10% 10% --- 10% --- --- --- 10% 10% 10% 10% 10% 10% --- --- 20% --- --- ---

Fluxos (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,76 2,67 --- 3,00 2,79 2,91 2,91 0,00 3,00 --- --- --- 2,61 2,31 2,49 2,31 2,792,01 --- --- 2,88 --- --- ---
Produção (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---

Produção (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,79 3,00 --- 3,00 2,79 2,79 2,79 0,00 2,61 --- --- --- 3,00 3,00 3,00 3,00 2,79 2,79 --- --- 3,00 --- --- ---
Transparência (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 29% 29% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 29% --- --- ---

Transparência (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,59 2,61 --- 2,28 2,88 2,67 2,67 0,00 2,67 --- --- --- 2,67 2,67 2,34 2,34 2,432,43 --- --- 3,00 --- --- ---
Limpeza, organização e segurança (% Não Aplicável) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 0% --- 0% 0% 0% 0% --- 0% --- --- --- 0% 0% 0% 0% 0% 0% --- --- 0% --- --- ---

Limpeza, organização e segurança (Nota média) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2,85 3,00 --- 2,70 2,85 2,70 2,70 0,00 2,85 --- --- --- 2,70 3,00 2,43 2,43 2,582,28 --- --- 2,70 --- --- ---

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Mês  
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Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## #### ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## #### ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## #### ## --- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## --- ## --- --- --- ## ## ## ## #### --- --- ## --- --- ---

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## #### --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## ## --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## --- ## ## ## #### ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## #### --- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## --- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ## --- --- ## --- --- ---

PCP

Kanban

Varandas

Soneto

Paço dos Pássaros

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Varandas

Soneto

Paço dos Pássaros

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

APÊNDICE E – COMPARAÇÃO VISUAL ENTRE AS NOTAS MÉDIA S E O PERCENTUAL DE NÃO APLICABILIADE MÉDIO 
DE CADA CRITÉRIO 
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Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## #### ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## #### ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## #### ## --- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## ## ## --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## #### ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ## --- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ## --- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## --- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## #### ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## #### ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## #### ## ## --- ## ## ## ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## #### ## --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## --- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---

Autonomação

Fluxos

Varandas

Varandas

Soneto

Paço dos Pássaros

Lumni

Soneto

Paço dos Pássaros

Lumni

Paço Verde

Paço Verde

Paço das Águas

Paço das Águas
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  Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## #### --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## #### ## ## --- ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## #### --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #### ## ## --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## --- ## --- --- --- ## ## ## #### ## --- --- ## --- --- ---

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ## --- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## #### ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## ## ## #### ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---

Produção

Transparência

Paço dos Pássaros

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Varandas

Soneto

Varandas

Soneto

Paço dos Pássaros
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Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

--- --- --- --- --- ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ## ## ## ## ## #### ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## #### --- ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## ## ## --- ## ## ## --- ## ## ## --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ## ## ## ## ## ## --- ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##--- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ## ##--- ## ## ## ##--- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## #### --- ## ## ## ## --- --- --- --- ## ## ##
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ## ## --- ## ## ## ##--- ## --- --- --- ## ## ## ## ## ##--- --- ## --- --- ---

Soneto

Paço dos Pássaros

Lumni

Paço Verde

Paço das Águas

Varandas

Limpeza, organização e segurança
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APÊNDICE F – DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLAN TAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS FERRAMENTAS ENXUTAS 

 

Critério Lean Ferramentas Responsável pela 
implantação 

Responsável pelo 
acompanhamento 

Planejamento 
e Controle da 

Produção 
(PCP) 

Linha de Balanço das 
Torres 

Coordenação Lean&Green 
e revisada pelo Gerente da 

obra Gerente Técnico 
Gerente da obra 

Linha de Balanço das 
Áreas Comuns 

Coordenação Lean&Green 
e revisada pelo Gerente de 

obra e Gerente Técnico 
Gerente da obra 

Linha de Balanço da 
Fachada 

Gerente da obra Gerente da obra 

Termômetro e Raio X Gerente da obra Gerente da obra 
Índice de Remoção das 

Restrições (IRR) 
Gerente da obra Gerente da obra 

Planejamento Semanal de 
Tarefas 

Supervisores de produção, 
mestres e encarregados 

Gerente da obra 

Kanbans 

Quadro de estoque 
mínimo para insumos 

Gerente da obra/Estagiário 
Almoxarife/Aux. 

Almoxarife 

Kanban de estoque 
mínimo individualizado 

Gerente da obra/Estagiário 
Encarregado 

Administrativo de 
Suprimentos 

Kanban de Argamassa Gerente da obra/Estagiário 
Operador de betoneira e 

Almoxarife/Aux. 
Almoxarife 

Kanban de Materiais Gerente da obra/Estagiário 
Almoxarife/Aux. 

Almoxarife/Encarregado 
de fluxo 

Autonomação 

Andon Gerente da obra/Estagiário 
Estagiário/Encarregado 

Administrativo de 
Suprimentos 

Checklists de segurança 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Técnico de Segurança do 
Trabalho e/ou operador 

licenciado 
Poka-yokes Gerente da obra Gerente da obra 

Fluxos 

Projeto de Layout de 
canteiro 

Gerente da obra Gerente da obra 

Projeto de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Gerência de Projetos Gerente da obra 

Coleta seletiva 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Técnico de Segurança do 
Trabalho/Encarregado de 

fluxos 
Identificação dos 

insumos por códigos de 
Gerente da obra Almoxarife 
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barras para otimização do 
fluxo com o leitor óptico 
Demarcação e sinalização 

de vias de fluxos para 
pessoas 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Técnico de Segurança do 
Trabalho/Encarregado de 

fluxos 

Paletização 
Encarregado 

Administrativo de 
Suprimentos (EAS) 

Almoxarife/Aux. 
Almoxarife 

Planta de inventários Estagiário  Equipe de Fluxos 
Programação de uso dos 

equipamentos de 
transporte da obra 

Estagiário 
Técnico de Segurança do 
Trabalho/Encarregado de 

fluxos 

Produção 

Produção protegida Equipe de fluxos Supervisores de produção 

Projetos de produção Estagiário  Supervisores de produção 

Treinamentos pré-
produção 

Supervisores de produção, 
Equipe de Segurança do 
Trabalho, Coordenação 
Lean&Green, Equipe de 

Qualidade, Setor Pessoal e 
Equipe de Gestão de 

Pessoas 

Supervisores de produção 
(treinamentos pré-

produção) / Técnico de 
Segurança do Trabalho e 

Setor Pessoal (demais 
treinamentos) 

Acompanhamento do 
saldo da fachada 

Gerente da obra Gerente da obra 

Transparência 

Painel de Cerâmicas e 
Materiais 

Gerente da obra Gerente da obra 

Painel de avaliação do 
PPC 

Gerente da obra/Estagiário  Estagiário  

Divisão matricial em 
"Batalha Naval" 

Almoxarife/Auxiliar de 
almoxarife 

Almoxarife/Auxiliar de 
almoxarife 

Quadro de Ferramentas e 
Funcionários 

Almoxarife/Auxiliar de 
almoxarife 

Almoxarife/Auxiliar de 
almoxarife 

Resumo A3 Gerente da obra Gerente da obra 

Sinalização da obra 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Placa de avaliação das 

empresas parceiras 
Gerente da obra Gerente da obra 

Projetos customizados Gerência de Projetos Gerente da obra 
Placa de dias sem 

acidente 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Limpeza, 
organização e 

segurança 

Refeitório 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Instalações sanitárias 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Vestiário 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Espaço para descanso 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
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Bicicletário e 
motocicletário 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Sala Técnica Gerente da obra Gerente da obra 
Sala de Segurança do 

Trabalho 
Gerente da obra 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Sala de Departamento 
Pessoal 

Gerente da obra Setor Pessoal da obra 

Plataformas de proteção 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Redes de segurança 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Telas de segurança 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Cinto de segurança para 

trabalho em altura 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Proteção contra incêndio 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Equipamentos de 

Proteção Individual 
(EPIs) 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Técnico de Segurança do 
Trabalho 

Sinalização de segurança 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Ambulatório 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
Técnico de Segurança do 

Trabalho 
 



108 
 

 

 

APÊNDICE G – DEFINIÇÃO DO MOMENTO, LOCAL E PERIODIC IDADE DE 
ACOMPANHAMENTO DAS FERRAMENTAS ENXUTAS 

 
Critério Lean Ferramentas Quando Onde Periodicidade 

Planejamento 
e Controle da 

Produção 
(PCP) 

Linha de Balanço das 
Torres 

Até o 2° mês de 
obra 

Sala técnica Quinzenal 

Linha de Balanço das 
Áreas Comuns 

Ao término da 
estrutura de 

concreto 
Sala técnica Quinzenal 

Linha de Balanço da 
Fachada 

Até o 2° mês de 
obra 

Sala técnica Quinzenal  

Termômetro e Raio X 7° mês de obra Sala técnica Semanal 

Índice de Remoção 
das Restrições (IRR) 

7° mês de obra Sala técnica Mensal 

Planejamento 
Semanal de Tarefas 

Semana anterior 
à execução 

Sala técnica Semanal 

Kanbans 

Quadro de estoque 
mínimo para insumos 

7° mês de obra 
Próximo ao 

almoxarifado 
Diário 

Kanban de estoque 
mínimo 

individualizado 
7° mês de obra Próximo aos estoques Diário 

Kanban de 
Argamassa 

7° mês de obra Central de argamassa Diário 

Kanban de Materiais 7° mês de obra 
Próximo ao 

almoxarifado 
Diário 

Autonomação 

Andon 18° mês de obra Sala técnica Diário 

Checklists de 
segurança 

7° mês de obra 
Cremalheira, grua, 
andaime suspenso e 

rede de proteção 
Diário 

Poka-yokes 18° mês de obra Postos de trabalho Diário 

Fluxos 

Projeto de Layout de 
canteiro 

2 meses antes de 
iniciar a obra 

Sala técnica 
Diário, mas com 
possibilidade de 

revisão anual 

Projeto de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

7° mês de obra 

Próximo à saída da 
obra (resíduos sólidos) 
e sala técnica (projeto 
de gerenciamento de 

resíduos sólidos). 

Mensal 

Coleta seletiva 7° mês de obra 
Ao longo do canteiro 

de obras 
Diário 

Identificação dos 
insumos por códigos 

de barras para 
otimização do fluxo 
com o leitor óptico 

11° mês de obra Almoxarifado Diário 
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Demarcação e 
sinalização de vias de 
fluxos para pessoas 

7° mês de obra 
Ao longo do canteiro 

de obras 
Diário 

Paletização 8° mês de obra 
Depósito e estoques 

de materiais 
Diário 

Planta de inventários 14° mês de obra 
Em todos os 

pavimentos e em local 
de fácil acesso 

Diário 

Programação de uso 
dos equipamentos de 

transporte da obra 
14° mês de obra 

Dentro das 
cremalheiras e 

próximo das entradas 
dos pavimentos 

Diário 

Produção 

Produção protegida 
Antes do início 

de um novo 
serviço 

Postos de trabalho Diário 

Projetos de produção 
Antes do início 

de um novo 
serviço 

Postos de trabalho Diário 

Treinamentos pré-
produção 

No início de um 
novo serviço 
(treinamentos 

pré-produção) e 
mensalmente 
para os novos 
funcionários 

(demais 
treinamentos) 

Canteiro de obras Mensal 

Acompanhamento do 
saldo da fachada 

Antes do início 
dos serviços de 

fachada 
Sala técnica Mensal 

Transparência 

Painel de Cerâmicas 
e Materiais 

Até atingir a 4ª 
laje da estrutura 
ou até o 13° mês 

de obra 

Em local visível e de 
fácil acesso 

Diário 

Painel de avaliação 
do PPC 

13° mês de obra 
Próximo à sala técnica 

e em local bastante 
visível 

Semanal 

Divisão matricial em 
"Batalha Naval" 

7° mês de obra Almoxarifado Diário 

Quadro de 
Ferramentas e 
Funcionários 

18° mês de obra Almoxarifado Diário 

Resumo A3 
À medida que as 

demandas 
surgirem 

Sala técnica Mensal 

Sinalização da obra 
Até o 1° mês de 

obra 
Ao longo do canteiro 

de obras 
Diário 
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Placa de avaliação 
das empresas 

parceiras 

Até o 3° mês de 
obra 

Externa à obra e em 
local bastante visível 

Trimestral 

Projetos 
customizados 

Até o 24° mês 
de obra 

Em todos os 
apartamentos 

customizados e em 
local de fácil acesso 

Diário 

Placa de dias sem 
acidente 

6° mês de obra 
Próximo à entrada da 

obra e em local 
bastante visível 

Diário 

Limpeza, 
organização e 

segurança 

Refeitório 
1 mês antes de 
iniciar a obra 

Não situado em 
subsolos ou porões e 

não possuir 
comunicação direta 
com as instalações 

sanitárias 

Diário 

Instalações sanitárias 
1 mês antes de 
iniciar a obra 

Em local com 
distância inferior a 

150 m dos postos de 
trabalho 

Diário 

Vestiário 
1 mês antes de 
iniciar a obra 

Próximo ao 
alojamento e/ou 

entrada da obra, sem 
ligação direta com o 

refeitório 

Diário 

Espaço para descanso 
e jogos 

6° mês de obra 
Local limpo, arejado e 

confortável 
Diário 

Bicicletário e 
motocicletário 

Início da obra 
Próximos à saída da 

obra 
Diário 

Sala Técnica 
1 mês antes de 
iniciar a obra 

Em local de fácil 
acesso 

Diário 

Sala de Segurança do 
Trabalho 

1 mês antes de 
iniciar a obra 

Próximo à sala técnica 
e em local de fácil 

acesso 
Diário 

Sala de 
Departamento 

Pessoal 

1 mês antes de 
iniciar a obra 

Próximo à sala técnica 
e em local de fácil 

acesso pelos 
colaboradores 

Diário 

Plataformas de 
proteção 

Logo após à 
concretagem da 

laje a que se 
refere 

Plataforma 
principal: Ao longo 

do perímetro da 
edificação e na 
primeira laje;                                                                                    
Plataforma 

secundária: Ao longo 
do perímetro da 

edificação e a cada 

Semanal 
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três lajes, a partir da 
primeira. 

Redes de segurança 

Logo após à 
concretagem da 

laje a que se 
refere. 

Ao longo da fachada 
dos últimos três 
pavimentos e 

contornando todo o 
perímetro da 
edificação. 

Diário 

Telas de segurança 

Logo após à 
concretagem da 

laje a que se 
refere. 

Periferia da 
edificação, poços dos 
elevadores e aberturas 

no piso. 

Diário 

Cinto de segurança 
para trabalho em 

altura 

Quando for 
realizar 

atividades em 
alturas 

superiores a 2,00 
(dois) metros em 
que haja risco de 

queda do 
trabalhador.  

Em alturas superiores 
a 2,00 (dois) metros 
em que haja risco de 
queda do trabalhador. 

Diário 

Proteção contra 
incêndio 

1 mês antes de 
iniciar a obra 

Ao longo do canteiro 
de obras 

Diário 

Equipamentos de 
Proteção Individual 

(EPIs) 

1 mês antes de 
iniciar a obra 

Almoxarifado Diário 

Sinalização de 
segurança 

1 mês antes de 
iniciar a obra 

Almoxarifado, áreas 
de transporte e 
circulação de 

materiais, balança, 
betoneira, escadas, 

escritório, 
cremalheiras, depósito 

de materiais, grua, 
guincho, instalações 

sanitárias, periferia da 
edificação, poço do 
elevador, quadro 

elétrico, refeitório, 
sala de segurança, sala 
técnica, serra elétrica, 
serra policorte, setor 

pessoal etc. 

Diário 

Ambulatório 
Ao atingir o 
efetivo de 50 
funcionários 

Em local de fácil 
acesso e próximo à 

sala de segurança do 
trabalho 

Diário 

 



112 
 

 

 

APÊNDICE H – MODELOS DE FERRAMENTAS E DOCUMENTOS LEAN 
 

O presente CD-ROM apresenta os modelos estabelecidos para as ferramentas e 

documentos Lean, além do primeiro capítulo do Manual de Processos e Procedimentos, de uso 

interno da empresa, e cujo conteúdo se baseou nos padrões definidos neste trabalho. 

 

 

  




