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1 RESUMO 

O sistema de gestão da produção vem sofrendo um processo contínuo de 

melhoria a fim de conciliar os setores de alimentação de mão-de-obra, insumos e 

projetos tal que a produção seja otimizada e estável. A filosofia do Lean Construction 

sugere ferramentas e técnicas que possibilitam uma melhor relação entre estes 

setores, tal que contribuam para o bom funcionamento da obra. Este trabalho tem a 

proposta de comparar um orçamento executado de forma tradicional, por 

composição de preços unitários, e um orçamento feito sob os moldes do 

pensamento Lean, alocando as equipes conforme um desenho de processo de 

produção e um plano de ataque. 

2 INTRODUÇÃO 

A grande oferta de lançamentos imobiliários e o aumento do crédito ao 

consumidor contribuíram para que a indústria da construção se tornasse um campo 

competitivo onde a correta gestão de mão-de-obra, insumos e projetos torna-se 

imprescindível para o sucesso do empreendimento. Com isso, surgem novas 

filosofias gerenciais, tais como a Lean Construction, voltadas para redução de 

perdas de material e tempo ocioso, bem como a estabilização da produção.  

De acordo com Conte (2013), a obra sofre as consequências da falta de 

sinergia entre os setores internos (mão-de-obra, insumos e projetos), baseando sua 

produção no que é possível em função das informações vindas destes. A 

recomendação é que o processo seja feito no sentido inverso, onde a obra define 

sua necessidade e todos trabalham para que ela possa assegurar sua produção. 

No âmbito orçamentário, normalmente não é levado em consideração um plano 

de produção enxuto como base, uma vez que o Orçamento Convencional é feito 

através da listagem sistemática de serviços a serem executados, onde suas 

quantidades são medidas em projeto. A partir desta lista, determinam-se os preços 

unitários, compostos por custos de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a execução de uma unidade de cada serviço. Desta forma, a 

estratégia de produção a ser adotada no canteiro não é levada em consideração, o 

que gera variações quanto à formação do custo operacional e compromete a compra 

e contratação dos serviços e mão-de-obra. 



 

3 OBJETIVOS 

Comparar dois orçamentos, para uma etapa da obra, através de metodologias 

distintas. Um será baseado no modelo convencional e o outro utilizando as 

ferramentas de organização do pensamento enxuto, gerando assim uma análise 

sobre os ganhos em prazo e custos obtidos pela adoção de um plano de produção 

para orçar, que organiza a mão-de-obra para seu melhor aproveitamento. 

4 METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas sobre as 

técnicas do Lean Construction e suas aplicações nas rotinas de gerenciamento das 

obras, bem como nos outros setores envolvidos. 

Para uma obra real, com orçamento e cronograma feitos pela empresa 

construtora, serão construídas as linhas de influência para que as interferências e 

pontos de melhoria possam ser identificados. Com isso, será elaborado um plano de 

ataque enxuto, visando a otimização da produção, sob o qual será construído o novo 

orçamento para uma etapa da obra. 

5 DESENVOLVIMENTO 

A obra em estudo é um composto por uma torre comercial de dez pavimentos 

tipo, três subsolos e térreo. As etapas de fundações, drenagens e piso do 3º subsolo 

foram concluídas em 20/07/2015. Com o cronograma preliminar fornecido pela obra, 

foi construída a Linha de Balanço ou Line of Balance (LOB). 

O método da LOB é baseado no fato de que toda construção tem um ritmo 

natural e qualquer variação nesse ritmo significa desperdícios de homens e tempo 

(MAZIERO, 1990). 

A próxima etapa será o estudo do ciclo de produção da estrutura e alvenaria, 

através de um desenho de processo de produção, tal que o efetivo seja alocado de 

forma otimizada. Havendo mudanças no ciclo, o tempo de duração da obra e o custo 

direto de mão-de-obra também serão afetados. Em posse dos resultados, será feita 

uma análise sobre o ganho real de um orçamento baseado na produção enxuta, que 

usa ferramentas do Lean Construction para gestão da produção. 



 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Figura 1: Linhas de Balanço segundo cronograma da empresa 

Ao analisar a LOB, pode-se identificar a falta de paralelismo entre as linhas, 

que significa uma alteração no fluxo de produção. Será realizado o estudo do ciclo 

da estrutura para se obter uma produção nivelada de cada serviço componente.  
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