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RESUMO
Esta dissertação aplica os princípios e conceitos do Sistema Toyota de Produção (STP)
na Indústria da Construção Civil. Nosso objetivo é desenvolver um método de
intervenção baseado nos princípios do STP que melhorem a qualidade e a produtividade
na Construção Civil. A Etapa Construtiva Estrutura do processo construtivo é o foco
desta dissertação.
O Sistema Toyota de Produção é uma metodologia estruturada que objetiva reduzir as
perdas produtivas ( e com isto os custos). O sucesso do STP na industria automobilística
motivou a sua aplicação na Indústria da Construção (IC), apresentado neste trabalho.
A aplicação dos princípios e conceitos do STP no ambiente da Construção Civil foram
suportados pele efetiva participação dos trabalhadores da Construção Civil que
ajudaram a identificar os problemas relevantes e a propor soluções. A participação dos
trabalhadores foi guiada pelo um método de pesquisa adotado: a pesquisa-ação.
Os principais resultados obtidos com o trabalho incluem a redução do tempo de
atravessamento em 25 %, a análise e aprimoramento do processo produtivo estudado, o
estabelecimento de um política de melhoria contínua e o estabelecimento de um método
de intervenção que suporta os resultados acima apresentados.
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ABSTRACT
This dissertation applies the principles and concepts of the Toyota Production System
(TPS) to the Construction Industry. Our objective is to develop an intervention method
based on TPS principles that improves quality and productivity in Civil Construction.
The structure building phase of the construction process is the focus of this dissertation.
The Toyota Production Systems is a structured methodology that aims at reducing
production losses (and therefore costs). The success of TPS in the automobile industry
motivated its application in the Construction Industry (CI), reported in the present work.
The application of TPS principles and concepts to the CI environment was supported by
the effective participation of Civil Construction workers, who helped identifying
relevant problems and proposing solutions. Workers participation was guided by the
research method adopted: the action research.
Main results obtained include 25% lead-time reduction, analysis and refinement of the
focused productive process, the establishment of a continuous improvement policy and
the achievement of an intervention method that supports the results above.
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GLOSSÁRIO
•

Ciclos de Trabalho: divisões lógicas das atividades desempenhadas no processo
produtivo.

•

Estrutura de Mudança: é a disposição e sistematização dos diferentes elementos
teóricos envolvidos a fim de se atingir os resultados determinados. A Estrutura de
Mudança também sofreu re-interadas revisões uma vez que não havia uma solução
prescritiva inicial

•

Estrutura Final de Mudanças (ou Método Processual para realizar a Mudança) é a
Estrutura de Mudança obtida ao final dos trabalhos realizados na dissertação.

•

Etapa Construtiva Estrutura e/ou Estrutura do Pavimento: refere-se a parcela do
processo produtivo da Construção Civil estudada neste trabalho.

•

Gio- falcão: ferramenta criada nesta dissertação que evidencia o processo produtivo
da Etapa Construtiva Estrutura.

•

Procedimento Operacional de Análise e Procedimento Operacional de Diagnóstico:
objetivam nortear os colaboradores na identificação dos problemas e na proposição
de soluções aos problemas encontrados no canteiro, respectivamente.

•

Processo de Mudança: dinâmica dos eventos que proporcionaram a concretização da
mudança

•

Produto da Mudança: é a apresentação dos resultados organizacionais, técnicos e
culturais obtidos através da realização do estudo.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O acirramento das disputas comerciais, em um ambiente cada vez mais
globalizado, é uma inegável imposição dos novos tempos. A crescente
competitividade onde a mudança tornou-se uma premissa é o fruto mais visível
destes novos dias. Gerenciar as organizações para a constante mudança adaptando-a
a novas situações tornou-se uma necessidade para ser competitivo.
Em contrapartida estes novos tempos tornaram o conhecimento mais
acessível e menos dogmatizado. Áreas consideradas como totalmente desconexas,
em outros tempos, tal qual a botânica e a administração de empresas hoje são
consideradas como fontes de conhecimento complementares por novos autores
SENGE (1990,1996).
O conhecimento passa a ser orientado pela contestação do status quo, tendo
como lema a busca por inovações.
Com o surgimento deste novo cenário, o questionamento que começa a
ventilar tanto na academia quanto nos círculos empresariais passa a ser:
“ Já que não há como negligenciar os novos tempos e a inerente mudança
nele presente, como, então, deve-se proceder neste ambiente de constante
transformação? Como utilizar esta acessibilidade ao conhecimento para melhorar a
economia e a vida da população em geral?”
Uma alternativa viável para o questionamento anterior seria a integração
entre setores organizados da sociedade, tais como universidades e empresas
particulares, engajados em trabalhos conjuntos visando a alavancagem da economia
brasileira para a posição de destaque que merece. A justificativa para esta
aproximação fundamenta-se na complementaridade destes dois setores. As
universidades detêm o conhecimento tão necessário nestes novos tempos; enquanto
as empresas particulares constituem o laboratório perfeito para a aprendizagem na
medida que representam o ambiente real de trabalho nas organizações.
O conhecimento teórico adaptado às necessidades empresarias gerará para a
academia novas descobertas e o aprendizado necessário para os seus alunos. Por
outro lado, as empresas também se beneficiaram na medida que conhecimentos até
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então não explorados serão adaptados às suas necessidades organizacionais
específicas.
No entanto para que tais trabalhos vigorem e se perpetuem é necessário
destacar alguns pontos cruciais em trabalhos de integração, tais como:
•

conhecimento teórico necessário: para que se inicie um trabalho prático em
empresas é necessário que os pesquisadores munam-se de um arcabouço teórico
compatível com a necessidade e responsabilidade exigida pela empresa;

• respaldo aos indivíduos que trabalham nestas organizações: uma dificuldade
encontrada pelos pesquisadores que interagem com as empresas refere-se à
metodologia adotada na condução da pesquisa. Muitas vezes, o conhecimento
teórico sobre o tema e a habilidade de interagir com os agentes envolvidos não
garantem o sucesso em pesquisas acadêmicas. É necessário definir um Método
de Pesquisa claro, transparente e flexível, que norteie o pesquisador, os
colaboradores e a organização à obtenção de um objetivo comum;
• ambiente organizacional favorável a mudança: mesmo quando são
apresentados meios teóricos e técnicos suficientes para a mudança, existe o risco
da intervenção não vir a ocorrer devido à resistência da organização em mudar.
Esta barreira só é vencida caso já se tenha estabelecido um ambiente propício
para a inovação. Como, geralmente, as pesquisas acadêmicas tem pouca
influência sobre o ambiente organizacional da empresa estudada, cabe aos
pesquisadores selecionar uma empresa que preencha os requisitos necessários
para a efetivação das mudanças sugeridas pela pesquisa.
As necessidades, genericamente, levantadas acima foram expressas no
trabalho através de uma questão de pesquisa que sintetiza as proposições almejadas
da seguinte forma:
“Como a partir dos princípios e conceitos do Sistema Toyota de Produção
(STP) pode-se modelar uma sistemática de melhoria contínua voltada à Construção
Civil, utilizando o conhecimento dos colaboradores como fonte de mudança?”
A resposta a indagação formulada acima parte do estudo dos recursos
teóricos necessários para que a pesquisa alcance os resultados almejados. Estes
recursos teóricos serão expostos abaixo:
a) quanto às necessidades teóricas para a realização do trabalho foi escolhido o
Sistema de Produção com Estoque Zero, mais especificamente o Sistema Toyota
de Produção;
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b) os aspectos metodológicos sobre como conduzir a mudança foram preenchidos
através do estudo do Método de Pesquisa utilizando elementos da pesquisa-ação;
c) quanto ao ambiente organizacional favorável a inovação, foi escolhida uma
Organização que incentivasse a inovação e se interessasse em conciliar as
necessidades empresariais com as necessidades acadêmicas.
Deste modo, a presente pesquisa propõem-se a adaptar a teoria do Sistema
Toyota de Produção (STP), através da pesquisa-ação, para satisfazer às necessidades
levantadas em uma empresa de Construção Civil.
Esta proposta de trabalho, além de fomentar a busca por conhecimentos para
a Universidade e de melhores resultados para as Organizações, tem como foco
viabilizar uma nova forma das empresas do setor gerirem sua produção diferente dos
modelos ortodoxos difundidos na Construção Civil.
Com o intuito de apresentar as características do presente estudo, seguem as
considerações a respeito da importância da pesquisa, justificativas, os objetivos da
pesquisa e da intervenção, a hierarquia metodológica na pesquisa, o método de
pesquisa utilizado, as delimitações do trabalho e a estrutura da pesquisa.
1.2 A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA
"[...]Estamos atravessando um período muito distante do que se possa
denominar de próspero e estável. Na verdade, o que se percebe é o enfrentamento de
conjunturas de instabilidade, gerando em cascata, a elevação da incerteza, o
aumento do risco e o desfavorecimento das decisões de investir" (GHINATO, 1996,
p.1).
No Brasil, particularmente na Construção Civil, alguns fatores contribuem
para o incremento desta incerteza. SOUZA et al (1994, p.17) postulam que: “A
abertura do mercado nacional, a criação do Mercosul, a privatização de empresas
estatais, a concessão de serviços públicos, a nova Lei de Licitações e Contratos e a
redução nos preços das obras públicas, residenciais, comerciais e industriais
exemplificam essas mudanças. Delineia-se uma nova realidade que coloca desafios
importantes para as empresas de Construção Civil, entre os quais o da sua
sobrevivência em um mercado mais exigente e competitivo”.
Este aumento de competitividade tem exigido das empresas brasileiras um
melhor aproveitamento de seus recursos, através da adoção de novas estratégias
empresariais. Neste contexto, a qualidade e a produtividade tornaram-se questões
chaves para a sobrevivência e o crescimento das empresas (FORMOSO et al, 1996).
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Acostumadas a uma economia em que o preço do produto final era resultado da
soma dos custos de produção da empresa e do lucro previamente arbitrado, as
empresas em geral e, especialmente, as empresas de Construção Civil, passam
atualmente, por uma nova formulação, na qual o lucro é resultado do diferencial
entre o preço praticado pelo mercado e os custos da empresa. (SOUZA et al, 1994).
Além das modificações econômicas e mercadológicas pelas quais a
Construção Civil vem passando, deve ser ressaltada, ainda, a importância estratégica
deste setor para o desenvolvimento do país. Isto porque, apesar do crescimento
urbano e do aumento das necessidades habitacionais do país, a estrutura de
construção habitacional não tem sido capaz de se aprimorar como setor produtivo,
gerando um déficit habitacional e social considerável na nação.
Existem vários fatores que colaboram para a presença de tal déficit. Porém,
do ponto de vista do autor desta dissertação, a alavancagem da estrutura produtiva
da Construção Civil passa, prioritariamente, pela necessidade de emprego de
modernas práticas de gestão. Isto porque através do desenvolvimento de um modelo
mais enxuto de produção a Construção Civil poderá reconquistar a atratividade
financeira perdida ao longo do tempo para outros setores produtivos do país
conforme ressaltado por SOUZA et al (1994).
Espera-se que a utilização de modernas práticas de gestão aliada às ações já
existentes nas Organizações, conciliem objetivos predominantemente vistos como
antagônicos, mas já propostos por FORD (1926), quais sejams:
a) aumentar o ganho das empresas de Construção Civil;
b) desenvolver financeira e socialmente os trabalhadores que estão associados a este
setor produtivo;
c) a efetivação de um objetivo ainda maior, qual seja o acesso da população à
moradia e/ou à casa própria, através da massificação e barateando do preço da
construção.
Assim, conciliando estes objetivos poder-se-á alavancar a estrutura produtiva
deste setor tão importante da economia nacional, além de gerar riqueza e de
promover uma saída social digna para as classes sociais menos abastadas de nosso
país.

5

1.3 JUSTIFICATIVA
A apreciação das razões para a escolha nesta dissertação i) do Sistema
Toyota de Produção como prática de gestão adotada; ii) da Empresa para a
realização do estudo; iii) a Etapa Construtiva estudada, serão detalhadas a seguir a
fim de responder a estrutura de questionamentos da figura 1.1.

Repasse
dos
Conceitos
de STP
para a

Por que esta
etapa do
processo
produtivo ?

Por que o
STP ?

Construção

Por que
esta
empresa?

Civil

Figura 1.1- Justificativa ao trabalho: Estrutura de questionamentos

1.3.1 Justificativa para a Escolha do Sistema Toyota de Produção
Segundo CORIAT (1994, p.24), “o Sistema Toyota de Produção constitui
um conjunto de inovações organizacionais cuja importância é comparável ao que
foram, em suas épocas, as inovações organizacionais trazidas pelo taylorismo e pelo
fordismo".
Optou-se pelo Sistema Toyota de Produção (STP) entre as diversas práticas
de gestão com enfoque sistêmico, entre as quais destacam-se: Aprendizagem
Organizacional,

Qualidade

Reengenharia de Negócios

Total

(TQC),

Teoria

das

Restrições

(TOC),

passíveis de serem utilizadas em uma proposta de

repasse conceitual. Esta seção objetiva elencar algumas fontes de pesquisa que
comprovam a aplicabilidade deste sistema de gestão no ambiente e caso estudados,
além de analisar algumas condições específicas da empresa estudada que
incentivaram a escolha do STP.
Dentre as fontes de pesquisa que servem como credenciamento ao STP na
busca das melhorias almejadas, foram escolhidos três grupos de pesquisa, de setores,
países e com enfoques do STP diferentes, a fim de respaldar a abordagem adotada
no presente trabalho.
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O primeiro grupo de pesquisadores WOMACK, JONES & ROSS (1992),
denotam a eficácia dos princípios do STP no sofisticado e globalmente interligado
setor automotivo, evidenciando a aplicabilidade de tal abordagem independente do
local onde este se encontre. O segundo grupo, representado por GHINATO (1996)
que evidencia a atenção da academia brasileira sobre o emprego do STP no mundo e
a sua aplicabilidade no contexto brasileiro e por ANTUNES (1998) que discute a
possibilidade de generalização dos conceitos do Sistema Toyota de Produção em
outros setores produtivos adaptando-o à realidade nacional. O terceiro grupo de
estudiosos é representado por KOSKELA (1992,1997,1999) que retrata a
possibilidade de aplicação dos conceitos do STP na Construção Civil.
WOMACK, JONES & ROSS (1992) realizaram uma ampla pesquisa no
setor automotivo mundial, contrastando os sistemas produtivos existentes,
classificando as melhores práticas, e sugerindo melhorias aos menos evoluídos.
Alguns anos após, os resultados desta pesquisa são generalizados a todos os
sistemas produtivos em um livro. No prefácio deste livro, WOMACK & JONES
(1998, p.XV) sintetizam a efetividade do STP:
" No outono de 1990, iniciamos uma viagem ao redor do mundo para lançar
nosso livro anterior, 'A Máquina que Mudou o Mundo'. Nosso objetivo era enviar
uma mensagem de alerta a organizações, gerentes, funcionários e investidores
presos ao mundo obsoleto da produção em massa. 'A Máquina que Mudou o Mundo'
apresentou inúmeros dados de benchmarking para mostrar que existe uma forma
melhor de organizar e gerenciar nossos relacionamentos com clientes, cadeia de
fornecedores, desenvolvimento de produtos e operações de produção, uma
abordagem na qual a Toyota foi a pioneira após a Segunda Guerra Mundial.
Chamamos essa abordagem de produção enxuta, pois trata-se de uma forma de fazer
cada vez mais com cada vez menos” (WOMACK & JONES, 1998, p.XV).
Em âmbito nacional, GHINATO (1996, p.1) cita as razões da difusão dos
Princípios do STP, contextualizando o surgimento desta nova forma de gestão da
produção no mundo: “Mudanças no panorama mundial, com o desaparecimento do
crescimento regular e estável da demanda e com o surgimento de modificações em
algumas características particulares do consumo, determinaram a necessidade de
substituição do paradigma da produção em massa pelo paradigma da produção
flexível, com o critério central da produtividade passando a ser a rapidez da resposta
da empresa às mudanças impostas pelo mercado.” Em outra passagem do livro, o
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autor apresenta a relevância desta nova forma de gestão no Brasil: “A perfeita
compreensão do STP é importante no caso das empresas brasileiras por diversas
razões, entre as quais: a defasagem tecnológica entre as empresas brasileiras e as
japonesas e a existência de provas suficientes1 sobre a aplicabilidade total do STP
em empresas ocidentais” (op. cit,1996, p.3).
ANTUNES (1998) discute a possibilidade de generalização do uso dos
conceitos STP nas empresas devido a três fatores complementares. São eles: a sólida
lógica teórica que embasa o STP (Mecanismo da Função Produção, Lógica das
Perdas, Normas de Concorrência), a possibilidade de construção de outros sistemas
de produção fundamentados pela base teórica do STP, e unissonância teórica
(mesma base teórica de sustentação) entre a Produção Enxuta e o Sistema Toyota de
Produção. As afirmações de ANTUNES (1998) são corroboradas por alguns
trabalhos que apontam a possibilidade de generalização destes conceitos. Entre eles
cita-se: SOUZA (1997) que valida o uso de práticas do STP na organização de
canteiros de obra na Construção Civil, KLIPPEL (1999a,1999b) que evidencia a
aplicação do STP na extração de minérios, MACKE (1999) que sugere a
aplicabilidade conjunta do STP e da TOC em empresas da cadeia produtiva da
Construção Civil – indústria da cerâmica vermelha, RODRIGUES, ANTUNES &
COSTA (1997) e RODRIGUES & ANTUNES (1997) que postulam a aplicabilidade
do STP e TOC na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e TORRES (1999)
que propõe a aplicação de um método de trabalho baseado no STP e TOC na
indústria metal-mecânica.
Na Construção Civil KOSKELA (1992) desenvolveu um dos trabalhos
pioneiros evidenciando a utilização do STP. Neste trabalho o referido autor
evidenciou a necessidade do setor da Construção Civil de focalizar sua atenção mais
nos fluxos de atividades em detrimento do estudo das atividades de conversão2. Os
fluxos de atividades, segundo KOSKELA (1997), são pouco controlados e
melhorados, tornando-se fluxos instáveis nos canteiros. Isto propicia a expansão das
atividades que não adicionam valor. O autor salienta as oportunidades de melhoria

1

Maiores detalhes ver GHINATO (1996) p.148-153.
Há dois tipos de atividades na Construção Civil, segundo KOSKELA (1992): as de conversão que são as
atividades que adicionam valor para o produto consumindo tempo e dinheiro; e as de fluxo que são as
atividades complementares às de conversão (que geram custo mas não adicionam valor).
2
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fundamentadas no Lean Construction3, onde tanto as atividades de fluxo como as
atividades de conversão passam a ser o foco. E toma como base para esta percepção
de melhoria o aumento das pesquisas realizadas sobre a Lean Construction e a
intensificação da troca de experiências com outros setores industriais ocorrida nos
últimos 6 anos (1992 a 1997).
Outros fatores que incentivaram o uso do STP na pesquisa foram algumas
condições específicas da empresa estudada, tais como:
1) a realização de trabalhos práticos na empresa nos últimos quatro anos
envolvendo a aplicação dos princípios, conceitos e técnicas do TQC. Segundo
SHINGO (1996a, p.270) existe uma sinergia entre o TQC e o STP que pode ser
verificada através dos pontos de sinergia encontrados entre as duas abordagens.
Segundo LINKER (1997), um destes pontos de sinergia, é o procedimento
operacional que define como uma operação deve ser feita. Este conceito é
amplamente utilizado por ambas teorias. Outro ponto de sinergia deve-se ao fato
da Empresa estudada ser uma empresa de ponta do setor, desta forma aspectos
relativos a qualidade e aspectos relativos à produção não são tratados em
separado no canteiro. Com isto a empresa tem como conduta aprimorar o
processo produtivo através do STP associado-a este aprimoramento a aplicação
de conceitos do TQC, conforme afirma GHINATO (1996, p.78).
2) foram ministrados cursos teórico-práticos sobre o STP para os engenheiros da
empresa, onde foram ensinadas as noções básicas do STP aplicáveis na
Construção Civil. Desta forma, o STP era algo já estudado na empresa em
questão.
Em suma, o STP possui respaldo teórico e prático. Assim aliam-se
princípios, conceitos e técnicas que permitem estabelecer uma convergência de
esforços na busca do objetivo pretendido - a análise sistêmica da organização em
busca do aperfeiçoamento contínuo da mesma.
1.3.2 Justificativa para a Escolha da Empresa
Por que, apesar do credenciamento citado acima, as empresas de Construção
Civil, até então, não atentaram para a capacitação sobre os Princípios, Métodos e
Técnicas do STP ?
3

Lean Construction é uma particularização do Pensamento Enxuto. Os trabalhos desenvolvidos por este
grupo de pesquisadores voltam-se para a realidade específica da Construção Civil e possuem como base
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KOSKELA (1992) explica a pequena penetração observada pelos novos
conceitos na Construção Civil, devido ao estágio inicial no qual se encontra a Nova
Filosofia de Produção (NFP)4. Segundo o referido autor, o estágio inicial no qual a
NFP se encontra é resultado do alto nível de abstração dos conceitos e da falta de
clareza na relação entre estes5.
Além disso, contribui para a pouca difusão do STP na Construção Civil, a
preocupação exacerbada do setor com os aspectos do produto fabricado em
detrimento do processo produtivo que o concebe.
À luz das premissas acima expostas, o perfil de empresa requerido para o
trabalho foi de uma empresa insatisfeita com o status quo da Construção Civil e
disposta a remodelar sua forma de gestão da produção aos moldes do STP, revendo
a forma como produz a partir dos conceitos do STP adaptáveis à Construção Civil.
Para isto faz-se necessário um amplo apoio da alta cúpula da empresa nas ações a
serem tomadas pelos pesquisadores.
A organização estudada neste trabalho foi uma empresa de tradição no setor
habitacional gaúcho.
No Jornal Gazeta Mercantil - Balanço Anual 98, de novembro de 1998, a
empresa situava-se na 153o Posição no ranking das maiores empresas do Estado do
Rio Grande do Sul. Era a 4a maior empresa, tanto em faturamento quanto em
rentabilidade, no setor de Construção Civil. Além disso ela foi eleita a
Incorporadora do Ano em 1989,1994,1997,1998,1999 pela SINDUSCON/RS
(ZERO HORA, 16/01/2000).
Salientam-se

quatro

características

da

empresa

que

contribuíram

fundamentalmente para a realização do estudo:
a) o alto nível de receptividade a novas idéias por parte dos engenheiros,
funcionários e direção da Empresa;
b) a participação em eventos anteriores relacionados com o tema estudado - STP na
Construção Civil;

conceitual o STP. Maiores explicações serão dadas no capítulo 3.
4
Nome dado por Koskela para a Lean Construction que baseia-se no STP, porém com os estudos
voltados especificamente para Construção Civil.
5
O artigo foi escrito em 1992. Desde então, houve um avanço na conceituação, mas isto em nada impede
de ressaltar o quão recente é a nova filosofia e o porquê da dificuldade de difusão no setor da Construção
Civil. Maiores informações quanto ao grau de abstração e operacionalização de conceitos podem ser
encontradas em SANTOS (1999).
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c) o relacionamento anterior existente entre a empresa e Programas de PósGraduação da UFGRS (entre eles o Curso de Pós-Graduação em Engenharia
Civil e o próprio Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção)
permitindo o acesso de pesquisadores à Empresa.
d) a consciência da alta cúpula da Empresa sobre a transformação desencadeada
pelo STP em outros setores industriais e sobre o potencial de utilização do
mesmo na Construção Civil.
Os critérios para a escolha da empresa - excelência no mercado,
receptividade a novas idéias e estreito relacionamento com os círculos acadêmicos cristalizam a estratégia utilizada, até o presente ano, no Programa de Pós Graduação
em Engenharia de Produção da UFGRS em procurar desenvolver tecnologias de
gestão junto a instituições de ponta em suas áreas, estabelecendo um efeito sinérgico
entre o estado da arte visto na academia e suas áreas específicas de atuação - as
organizações de excelência.
1.3.3 Justificativa para a Escolha da Etapa da obra
Como uma edificação possui um prazo longo para ser concluída - na empresa
em questão este prazo é de dois a três anos, a estratégia adotada no trabalho foi
escolher uma Etapa do processo construtivo que constituirá no objeto de análise do
estudo. Com base nas informações coletadas e nas necessidades da empresa
escolhida foi eleita a Etapa Estrutura como objeto de análise do estudo, que é a etapa
responsável pela elevação da super-estrutura de uma edificação.
A super-estrutura ou as estruturas comuns de edifícios, segundo ROCHA
(1987, p. 4) "são estruturas projetadas para suportar as cargas verticais transmitidas
a um plano horizontal (pisos dos edifícios) empregando-se como material o concreto
armado, executa-se uma placa deste material monolítico a qual tem a denominação
de laje. Como as lajes não devem ter espessura superior a um limite imposto pela
prática, os seus vãos devem ser também limitados e, por isso, colocam-se peças de
maior altura, em geral dispostas em duas direções perpendiculares, que servirão de
apoio às lajes e se denominam vigas. As lajes que repousam em um conjunto de
vigas formam a estrutura de um pavimento. Para transmitir as cargas de cada
pavimento ao solo, dispõe-se de apoios verticais denominados pilares", conforme
apresentado na figura 1.2.
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As razões para a escolha da Etapa Estrutura como objeto de análise deramse, principalmente, pelos motivos citados abaixo:
a) o grande montante de recursos - efetivo + equipamentos - despendidos para sua
construção;
b) a Etapa Estrutura encontra-se no caminho crítico dos projetos realizados pela
Empresa. Portanto, qualquer redução no tempo de realização desta atividade
repercute em redução no prazo de entrega da edificação;
c)

o tempo de ciclo para a construção de uma laje - 12 dias trabalhados - estava
6

acima do benchmark ;
d) o significativo peso da Etapa Estrutura no custo total da obra;
e) a Etapa Estrutura é a fonte primária de muitos problemas de qualidade de etapas
seguintes, tais como: a espessura do revestimento externo do prédio é função da
prumada dos pilares; quanto maior o nivelamento da laje maior a planicidade do
7

concreto da laje e, por conseguinte, menor a espessura do contrapiso e vigas
fora de prumo geram problemas no assentamento das alvenarias;
f) o longo Ciclo de Confecção da Etapa Estrutura em relação às outras Etapas
Construtivas dificulta o planejamento e o balanceamento global das Etapas na
obra.

6

Empresas de Construção Civil de mesmo porte, em São Paulo, constróem um pavimento similar em 7
dias.
7
Contrapiso refere-se a uma camada intermediária entre a laje de concreto e o piso pronto do
apartamento, serve para regularizar a laje, proporcionando planicidade ao piso que será colocado.
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Figura 1.2 – Desenho simplificado e esquemático dos componentes da estrutura de um pavimento

1.4 OBJETIVOS
Os objetivos geral e específicos da presente dissertação, são os seguintes:
1.4.1 Objetivo Geral da Pesquisa
O objetivo geral da presente dissertação consiste em propor um método de
intervenção visando aprimorar a qualidade e a produtividade da Etapa Construtiva
Estrutura de uma empresa de Construção Civil, tendo com embasamento teórico o
Sistema Toyota de Produção (STP) e que gere retorno econômico-financeiro para a
Empresa estudada.
1.4.2 Objetivos Específicos da Pesquisa
Os objetivos específicos para a pesquisa, são os seguintes:
a) Criar um mecanismo baseado no Mecanismo da Função Produção (MFP), que
possibilite o mapeamento e a visualização ampla do processo produtivo da
Construção Civil;
b) Identificar, reduzir e/ou eliminar as perdas existentes no processo produtivo da
Etapa Estrutura;
c) Aumentar a densidade de trabalho, ou seja, a quantidade de trabalho efetivo (real)
realizada no processo produtivo na Etapa Estrutura;
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d) Educar os colaboradores a utilizar uma linguagem comum a todos na empresa
desde a alta gerência aos funcionários do canteiro de obra;
e) Analisar criticamente a organização da produção vigente na empresa e as
implicações desta organização para o aprimoramento do processo produtivo;
f) Propor um procedimento de intervenção, partindo do sistema atual, para um
sistema adaptado aos princípios e técnicas do STP.
1.4.3 Objetivos da Intervenção
Na verdade, não existe razão para estes objetivos serem mutuamente
exclusivos. É possível conciliar as necessidades da empresa com as implicações
teóricas da pesquisa. Ou seja, apesar da pesquisa possuir um cunho acadêmico existe
a necessidade do trabalho gerar um retorno econômico-financeiro a organização
estudada (EDEN & HUXHAM 1996a, 1996b, apud MACKE 1999).
No presente estudo, o objetivo da intervenção consiste em reduzir o tempo
de atravessamento da Etapa Estrutura no canteiro de obras, aumentando a qualidade
do produto fabricado por esta Etapa Construtiva. Desta forma estar-se-á reduzindo
os custos de produção dos empreendimentos da Empresa e melhorando o resultado
econômico-financeiro da mesma.
1.5 HIERARQUIA METODOLÓGICA NA PESQUISA
A apresentação da hierarquização metodológica empregada na presente
dissertação tem o objetivo de definir e interligar os métodos utilizados no trabalho.
Desta forma pretende-se evitar que ocorram problemas de interpretação em um
momento posterior do estudo. É importante salientar que tal hierarquia será melhor
detalhada ao longo do trabalho. Cabe, neste momento, apenas apresentar de forma
introdutória a estruturação do pensamento adotada no presente dissertação.
Para tanto será apresentada a hierarquia metodológica através da exposição
da figura 1.3 e sobre ela serão feitos os comentários pertinentes.
Os princípios do Método Científico foram fundamentais para que a presente
dissertação atendesse as quatro funções básicas elencadas por BELL & BELL
(1980) apud ANTUNES (1998). São elas: i) auxiliar na geração do conhecimento;
ii) legitimar idéias; iii) colocar idéias em questionamento; iv) propagar idéias.

8

Esta linguagem comum fundamenta-se nos princípios e conceitos do STP adaptados à realidade e a
escolaridade dos atores envolvidos na Construção Civil, possibilitando a todos enxergar o processo sob
um mesmo prisma e definindo objetivos comuns.
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Neste trabalho, o Método Científico foi suportado por um Método de
Pesquisa e um Referencial Teórico. Na presente dissertação o Método de Pesquisa
utilizado foi a pesquisa-ação, a qual constitui-se em uma pesquisa exploratóriodescritiva que visa desenvolver um determinado ambiente organizacional e/ou
objeto de análise, através da associação do saber formal dos pesquisadores ao saber
informal do colaboradores na empresa, conforme descreve THIOLLENT (1998). A
interação entre a pesquisa-ação, o Referencial Teórico (respectivamente
apresentados no capítulo 2 e 3) e o objeto de análise constituem o Processo de
Mudança.
Do Processo de Mudança origina-se um Método Processual para realizar as
Mudanças - MPM, também chamada Estrutura Final de Mudanças, que é
responsável pela adaptação e o re-arranjo dos elementos teóricos estudados de modo
a atender às necessidades práticas verificadas no canteiro. O MPM consiste no uso
sinérgico das ferramentas Gio-falcão e Ciclos de Trabalho (todos os três
apresentadas no capítulo 4). Desta forma, ao longo do trabalho a teoria foi moldada,
com o auxílio dos colaboradores, gerando ferramentas e/ou técnicas que balizaram a
condução dos trabalhos práticos no canteiro.
Estabelecido o MPM, criou-se a estrutura lógica necessária para que os
próprios colaboradores mapeassem e discutissem o status quo do processo produtivo
no canteiro e, assim, conduzissem as mudanças.
Dois Procedimentos Operacionais foram fundamentais para a sedimentação do
MPM. São eles:
a) Procedimento Operacional de Diagnóstico do Trabalho: responsável pelo
mapeamento do processo produtivo e do trabalho tal qual vinha sendo
desenvolvido até então;
b) Procedimento Operacional de Análise do Trabalho: responsável pela discussão
das anomalias e discrepâncias verificadas no processo produtivo atual,
apresentando as diretrizes básicas para o aprimoramento contínuo do processo
produtivo.
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Figura 1.3 - Hierarquia metodológica proposta pela dissertação

Na hierarquia metodológica apresentada observam-se dois tipos de
contribuições. A primeira diz respeito à contribuição da pesquisa para a Academia, e
consiste na utilização de um Método de Pesquisa (pesquisa-ação), possivelmente
passível de ser replicado, gerando um Método Processual para realizar mudanças.
Ou seja, através da pesquisa-ação adequaram-se princípios e conceitos do STP ao
ambiente da Construção Civil, gerando um método capaz de estruturar as mudanças
(o Método Processual para realizar as Mudanças). O segundo diz respeito às
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contribuições específicas para a Empresa, e consiste na melhoria dos Procedimentos
Operacionais de Trabalho.
1.6 MÉTODO DE PESQUISA
Nesta seção serão apresentados de forma sucinta e introdutória os meios
encontrados pela presente dissertação para alcançar os objetivos e propósitos
9

expostos anteriormente . Definir-se-á, sucintamente, qual o Método de Pesquisa que
foi adotado, quais as razões para esta adoção, quais as características deste Método
de Pesquisa no presente trabalho e os objetivos desta escolha.
Nesta dissertação, o Método de Pesquisa tem como objetivo moldar os
conhecimentos teóricos estudados em função das necessidades verificadas no
canteiro.
Entenda-se por conhecimento teórico os princípios e conceitos do STP e
TOC necessários para o estabelecimento de uma forma de gestão da produção
adaptada a um novo ambiente produtivo. O trabalho possuiu, portanto, um caráter
exploratório pois o pesquisador procurou aplicar o Sistema de Gestão da Produção
do STP e elementos da TOC adequando-os à Construção Civil e um caráter
educacional/instrucional onde o autor procurou capacitar outras pessoas a
entenderem e aplicarem os princípios e conceitos do STP. Conclui-se, portanto, que
a pesquisa em andamento é do tipo exploratório-descritiva utilizando como Método
de Pesquisa a pesquisa-ação.
A pesquisa-ação num sentido amplo é definida como "[...] tipo de pesquisa
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e
os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de
modo cooperativo ou participativo." (THIOLLENT 1998, p.14).
LORD CHESTERFIELD (1746) apud WESTBROOK (1995) no epígrafe de
seu artigo "Action Research: a New Paradigm for Research in Production and
Operations Management" define o porquê da pesquisa-ação em trabalhos
acadêmicos: "O conhecimento do mundo só é adquirido no mundo, e não em um
armário" (op. cit., p.7). Para este grupo de pesquisadores o aprendizado acadêmico é
feito de uma forma mais ampla, caso o pesquisador aplique os conceitos aprendidos
em um contexto sócio-organizacional (op. cit, 10).
9

A análise detalhada do Método de Pesquisa será feita na capítulo 2.
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Na pesquisa-ação, o pesquisador não se aterá a verificar se existe um modo
melhor de realizar o trabalho mas sim em operacionalizar tal expectativa, com o
auxílio do corpo técnico da empresa, conforme apresentado no desenho genérico da
figura 1.4. Deste forma, a atuação do pesquisador na pesquisa-ação requer uma
interatividade e cumplicidade entre os atores, não só na definição dos problemas
vividos na empresa, mas nas soluções propostas e na viabilidade da tecnologia
empregada nestas soluções (THIOLLENT, 1997).

Modo como a
empresa trabalha
hoje em dia

Pesquisa-Ação
viabilizando o uso de
novas tecnologias
nas empresas

Modo como a
empresa irá
trabalhar após o
trabalho

Figura 1.4 – Utilização da pesquisa-ação na pesquisa

A seguir, são apresentadas algumas razões para a adoção da pesquisa-ação
como Método de Pesquisa:
a) "[...] dar aos pesquisadores e grupos participantes os meios de se tornarem
capazes de responder com maior eficiência aos problemas e as situação em que
vivem, em particular sob forma de ação transformadora. Trata-se de facilitar a
busca de soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos
convencionais têm pouco contribuído" (THIOLLENT,1998, p.8);
b) contribuir para a fixação dos conhecimentos na prática possibilitando o
questionamento das técnicas e rumos adotados pelos pesquisadores (aceitação
não passiva de soluções). Segundo THIOLLENT (1997) a pesquisa aplicada
exige conhecimentos, métodos e técnicas que vão além dos recursos intelectuais
imobilizados em pesquisa básica em particular. São exigidas maiores habilidades
de comunicação e trato com as pessoas e grupos. MACKE (1998, p.23) define
este tipo de pesquisa "Como uma forma de aprendizado, a pesquisa aplicada,
neste caso a pesquisa-ação, contribui para a fixação dos conhecimentos na
prática";
c) explicitar o saber informal, descrito por THIOLLENT (1998), através de
inquirição reflexiva e "[...] visa desvendar um leque aberto composto de
possibilidades de ação progressivamente descobertas, formuladas e escolhidas
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pelo(s) grupo(s) que participam ativamente do processo" (THIOLLENT, 1997,
p.25);
d) minimizar/eliminar as dificuldades organizacionais inerentes à inovação
proposta. Neste tipo particular de pesquisa são estudados os aspectos
organizacionais e dos grupos relevantes (ou limitantes) à solução proposta. Isto
possibilita aprendizado e reflexão sobre o funcionamento de uma Organização;
e) aumentar a propensão ao sucesso do estudo proposto, devido à participação e ao
comprometimento de diferentes parcelas da empresa;
f) possibilitar às pesquisas futuras um método de condução dos trabalhos a partir
de uma implantação real, que pode ser analisado, criticado e melhorado contínua
e sistematicamente no futuro.
Uma vez definidas as razões da escolha da pesquisa-ação como Método de
Pesquisa, torna-se necessário explicar ‘o que é’ e ‘o que espera obter-se’ com a
pesquisa-ação.
Segundo BENBASAT, GOLDSTEIN & MEAD (1987) a pesquisa-ação
pode ser considerada um tipo de estudo de caso, com a diferença que o pesquisador
deixa de ser um simples observador para tornar-se "um participante na
implementação de um sistema, embora simultaneamente queira avaliar uma certa
técnica de intervenção. [...] O pesquisador não é um observador independente, mas
torna-se um participante, e o processo de mudança torna-se objeto de pesquisa.
Portanto, o pesquisador tem dois objetivos: agir para solucionar um problema e
contribuir com um conjunto de conceitos para o desenvolvimento do sistema" (op.
cit., p.371, grifo nosso).
A pesquisa-ação nesta dissertação teve o objetivo inicial de registrar as
percepções dos colaboradores sobre a Etapa estudada. A partir da análise conjunta
destas percepções e à luz da teoria do STP, a pesquisa buscou estruturar os
problemas encontrados. A estruturação dos problemas registrados no canteiro é,
então, apresentada aos colaboradores pelo pesquisador objetivando debater as
possíveis soluções para os problemas apresentados. Desta forma tanto o pesquisador
quanto os demais colaboradores poderiam entender, correlacionar e analisar as
anomalias verificadas em busca de uma solução para estas últimas. Com a
participação ampla dos colaboradores tanto na estruturação dos problemas quanto na
elaboração da solução, estar-se-á minimizando a probabilidade de falhas na
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concepção da solução e, simultaneamente, estimulando a análise crítica do processo
produtivo atual pelos colaboradores.
Desta forma muitos problemas vistos de maneira dissociada podem ser
analisados sob um ponto de vista sistêmico pelos participantes do processo. A seguir
serão apresentados outros objetivos aspirados pelo presente trabalho:
• transformar e ‘socializar’ o saber informal das pessoas ou grupos na empresa em
saber formal ao(s) diferentes grupos, aumentando o entendimento dos problemas
da empresa pelos atores envolvidos;
• através do entendimento dos problemas, desencadear um processo de melhoria
na empresa, motivando e comprometendo os participantes em prol deste
objetivo;
• proporcionar ao pesquisador a análise da organização como um todo e de como a
condução da mudança proposta será afetada por esta estrutura organizacional,
beneficiando-o através do incremento na capacidade de entender e modelar o
comportamento organizacional global, e de seus funcionários chave, em
particular;
• propor um Método Processual para realizar as Mudanças que auxilie na obtenção
do objetivo geral do trabalho;
• aumentar o entendimento das pessoas sobre o contexto organizacional e social
onde estas se encontram inseridas.
Mas como deve-se proceder para incorporar e sistematizar este ‘saber
informal’ em algo possível de ser trabalhado? Como transformar este ‘saber
informal’ em um conhecimento operacionalizável na Organização estudada através
da pesquisa-ação?
Segundo ARGYRYS & SCHÖN apud MACKE (1999, p.10) “A pesquisaação constrói descrições e teorias dentro do contexto prático e avalia estas
descrições e teorias através de intervenções que são experimentos cujos objetivos
são testar hipóteses, ou responder questões de pesquisa, e provocar mudanças
desejáveis na situação”. Portanto a necessidade de intervenção em uma ambiente
organizacional é inerente na pesquisa-ação.
Neste trabalho foram realizadas intervenções no ambiente de trabalho a fim
de buscar informações e/ou testar hipóteses que processualmente ao longo do estudo
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foram sendo aprimoradas e sistematizados originando a solução detalhada no
capítulo 4.
1.7 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA
Quanto às delimitações do presente trabalho, apresentam-se as seguintes
considerações:
a) O presente trabalho limita-se a estudar a realidade de uma Empresa de
construção convencional de edificação, na Etapa Construtiva Estrutura uma
tecnologia construtiva superior à média das empresas construtoras do Estado do
Rio Grande do Sul. Portanto os resultados não podem ser generalizados a outros
sub-setores da Construção Civil;
b) O estudo sobre as mudanças organizacionais geradas pela nova tecnologia de
estão adotada restringiu-se ao mínimo necessário, por não se tratar do objetivo
primordial desta dissertação;
c) Foi estudada especificamente a Etapa Construtiva Estrutura sendo necessário
mais estudos para dissertar sobre as demais Etapas da construção;
d) O presente trabalho não tem pretensão de sedimentar todos os conceitos do STP,
Produção Enxuta, Teoria das Restrições e Construção Enxuta. Apesar de basearse nestas teorias o trabalho pretende, apenas, verificar a validade e a
possibilidade de operacionalização de tais conceitos de forma sinérgica no
ambiente estudado;
e) Está fora dos objetivos da pesquisa analisar o modelo gerencial adotado para
toda a empresa pois uma discussão sobre este tema repercute em uma análise
mais abrangente do que propõem-se a fazer neste trabalho;
f) Apesar da pesquisa abordar e trabalhar as questões psico-sociais dos
colaboradores que foram geradas pelo estudo, a análise crítica e os recursos
teóricos necessários para esta análise foram desenvolvidos por uma
psicopedagoga em um trabalho de assessoria paralelo ao presente estudo. Desta
forma o presente pesquisador não se sente apto a tratar de aspectos psico-sociais
no presente estudo, apenas reportará o que a ele foi passado pela psicopedadoga.
1.8 ESTRUTURA DA PESQUISA
O trabalho está estruturado em 6 capítulos; cada um deles tratando dos
assuntos sucintamente descritos a seguir:
No capítulo 1, apresenta-se o tema abordado e o contexto no qual se
desenvolve o trabalho, situando a problemática a ser tratada, bem como,

21

esclarecendo a justificativa, os objetivos, o Método de Pesquisa, as delimitações e a
estrutura do estudo.
Os capítulos 2 e 3 apresentarão a revisão bibliográfica feita nesta dissertação.
O capítulo 2 aborda as questões relativas ao Método de Pesquisa – pesquisaação - empregado no trabalho.
O capítulo 3 aborda o Referencial Teórico utilizado na dissertação, dividindo
esta base conceitual em quatro linhas de pesquisa e uma técnica de gestão visual. As
linhas de pesquisa estudadas foram: o modelo de gestão japonesa proposto por Ohno
e Shingo, o Pensamento Enxuto desenvolvido por Womack e Ross e o modelo de
gestão para a Construção Civil desenvolvido por Koskela, Alarcón entre outros e
conceitos da Teoria das Restrições (TOC).
O capítulo 4 faz uma descrição do caso estudado, relatando o sistema
produtivo vigente na empresa, definindo a estratégia utilizada pelo trabalho para
aprimorar tal sistema e mostrando os resultados obtidos.
O capítulo 5 apresenta uma análise sobre a experiência realizada na empresa
delimitando o conjunto de informações e ações pertinentes para a redução das
perdas no processo produtivo baseado no STP. A presente dissertação é estudada
sob várias facetas complementares de análise.
No capítulo 6 são apresentadas as conclusões das pesquisas, faz-se ainda um
conjunto de sugestões para estudos futuros.
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2 MÉTODO DE PESQUISA
Nesta seção serão discutidos os aspectos teóricos e práticos relacionados com
o Método de Pesquisa empregado na presente dissertação.
A descrição do Método de Pesquisa na seção será dividida em 4 partes
principais, quais sejam:
• discussões sobre Método de Pesquisa e a construção de conhecimento;
• exposição dos aspectos teóricos referentes ao método de pesquisa escolhido;
• adequação do Método de Pesquisa ao caso particular;
• considerações finais sobre o uso do método na pesquisa realizada.
2.1

DISCUSSÕES SOBRE MÉTODO DE PESQUISA E A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Segundo LAKATOS E MARCONI (1990) apud BARROS NETO (1999),
um Método de Pesquisa carateriza-se por ser um conjunto de atividades sistemáticas
e racionais que permitem alcançar um objetivo - conhecimentos válidos e
verdadeiros - traçando um caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando nas
decisões do pesquisador.
O presente capítulo tem o objetivo de revelar como este caminho foi traçado
no trabalho, mostrando o uso da pesquisa-ação nas fases de planejamento e
execução do Processo de Mudança propostos.
O capítulo apresentará quais as variantes do método adotado em
comparação ao modelo tradicional de pesquisa, justificando como este Método de
Pesquisa pode auxiliar na construção do conhecimento que não tenha sido angariado
com os métodos tradicionais.
A resposta a esta indagação repercute em uma revisão do que a pesquisa
tradicional propõe-se a fazer, suas deficiências e quais as potenciais melhorias do
Método de Pesquisa adotado.
É comum em uma pesquisa tradicional o autor relatar a execução da
pesquisa, ou seja, apresentar o Referencial Teórico, a adaptação e/ou estruturação
teórica por ele concebida e os resultados obtidos. Esta condução metodológica de
pesquisa leva o pesquisador a comentar amplamente a teoria utilizada e os
resultados obtidos a partir da utilização desta teoria (o Produto da Mudança),
defendendo a conformação do uso da teoria no caso prático por ele relatado.
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Entretanto pouco é comentado sobre o Processo de Mudança e a riqueza dos
detalhes que são observados quando da elaboração da mesma. Perde-se, com isto,
uma oportunidade de agregar conhecimentos reportando as experiências angariadas
durante a condução da mudança.
A conjecturação e conformação do conhecimento do pesquisador adaptando
à teoria analisada ao ambiente estudado evidencia o grau de maturidade criativa e/ou
racional e/ou intelectual assumida no Processo de Mudança.
Assim sendo, o estudo do Processo de Mudança da pesquisa possibilita aos
interessados analisar e julgar o trabalho, não apenas pelos resultados objetivos que
apresenta, mas pela estruturação, monitoramento e flexibilização das idéias e ações
assumidas no decorrer da pesquisa.
Deste modo, evidenciando o conhecimento criado pela pesquisa a partir da
teoria, pode-se inferir sobre melhorias ou temas correlatos que são muitas vezes
negligenciados ou superavaliados em pesquisas conduzidas segundo o modelo
tradicional.
Este estudo vem de encontro a aspiração acima relatada, expondo a fase de
concepção da presente pesquisa, não se limitando a apresentar o planejamento
inicial da pesquisa, mas reportando as principais indagações e questionamentos
ocorridos na fase de execução do Processo de Mudança que possivelmente alteraram
o planejamento inicial.
O objetivo desta lógica de apresentação do capítulo é evidenciar a
importância da concepção e da condução do Processo de Mudança e, portanto, da
definição do Método de Pesquisa em uma pesquisa exploratório-descritiva.
Desta forma, os subsídios necessários estão sendo gerados para que, em
trabalhos futuros, os pesquisadores criem um senso crítico sobre a pesquisa de duas
formas distintas:
• analisando e aprimorando o planejamento e a modelagem evidenciados na
presente pesquisa;
• verificando e questionando a condução do Processo de Mudança. Ou seja,
julgando as ações e as ‘adaptações metodológicas’ tomadas durante a pesquisa
para a construção da sistemática de melhoria desta pesquisa.
Com isto, estar-se-á colaborando para que em pesquisas futuras haja uma
conduta de contínuo aprimoramento dos trabalhos acadêmicos.
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2.2 ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O MÉTODO DE PESQUISA
A pesquisa-ação configura um Método de Pesquisa que se adapta à lógica de
apresentação evidenciada na seção anterior.
Segundo BENBASAT, GOLDSTEIN & MEAD (1987) a pesquisa-ação
pode ser considerada um tipo de estudo de caso, com a diferença que o pesquisador
deixa de ser um simples observador para tornar-se "um participante na
implementação de um sistema, embora simultaneamente objetive avaliar uma certa
técnica de intervenção. [...] O pesquisador não é um observador independente, mas
torna-se um participante, e o processo de mudança torna-se objeto de pesquisa.
Portanto, o pesquisador tem dois objetivos: agir para solucionar um problema e
contribuir com um conjunto de conceitos para o desenvolvimento do sistema" (op.
cit., p.371, grifo nosso).
Para THIOLLENT (1997, p.140), "a pesquisa-ação é uma concepção de
pesquisa e intervenção em determinados setores de atuação social junto aos atores
significativos em processo de mudança". Trata-se de uma pesquisa metodológica
sobre como conduzir uma pesquisa aplicada.
Desta forma, a pesquisa-ação possibilita ao pesquisador não só realizar a
mudança proposta, mas analisar a evolução desta pesquisa no tempo. O que vem ao
encontro das pretensões expostas anteriormente.
O que, afinal, a pesquisa-ação apresenta que lhe confere as características ou
mecanismos peculiares acima descritos?
Segundo THIOLLENT (1997), a diferença entre a pesquisa-ação e a
pesquisa básica, tradicionalmente utilizada, deve-se à diferença de objetivos entre
ambas. “[...] Enquanto a pesquisa-ação preocupa-se em elaborar diagnósticos,
identificar problemas e buscar soluções para os mesmos, na pesquisa básica o
objetivo é a produção de conhecimento construído através de verificação de
hipóteses e elaboração de teorias” (MACKE, 1999, p.19).
Portanto, a justificativa para a utilização da pesquisa-ação, fundamenta-se na
capacidade de fornecer aos pesquisadores e grupos participantes os meios de se
tornarem capazes de responder com maior autoridade e conhecimento aos problemas
e as situações em que vivem, em particular sob a ação transformadora
(THIOLLENT, 1998).
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Na pesquisa-ação os colaboradores estariam sendo gradativamente ensinados
a trabalhar com maior autonomia e autocrítica sobre as situações vivenciadas no
processo produtivo.
WESTBROOK (1995) salienta outro ponto importante que distingue a
pesquisa-ação dos demais métodos de pesquisa: a singularidade de sua modelagem.
O referido autor compara a modelagem em uma pesquisa tradicional e o modelo
proposto pela pesquisa-ação através de exemplos.
FLYNN et al (1980) apud WESTBROOK (1995) propõem um modelo de
pesquisa empírica em Engenharia de Produção, conforme mostra a figura 2.1.
Estabeleça
uma
fundamentação
teórica

Selecione um
projeto de
pesquisa

Selecione um
método
de coleta
de dados

Implementação
Análise dos dados
e Publicação

Figura 2.1 - Modelo genérico proposto para pesquisas empíricas em Engenharia de Produção
segundo FLYNN et al (1980)
FONTE: WESTBROOK (1995)

O modelo mostrado acima “enfatiza o foco dos autores [FLYNN et al, 1980]
na confiabilidade e a validade dos pressupostos subjacentes em todas as fases da
pesquisa" (op. cit, p.10).
Ou seja, delimita-se no início dos trabalhos um objetivo que não é
modificado ao longo do trabalho e que vai sendo alcançado processualmente
conforme são concluídas as etapas componentes da pesquisa. Uma característica do
modelo utilizado por [FLYNN et al, 1980] é a dificuldade de ocorrer reavaliações
sobre os objetivos inicialmente propostos durante os estágios que compõem a
pesquisa. Segundo FLYNN et al (1980) apud WESTBROOK (1995), a pesquisa é
resultado de uma seqüência linear de atividades que possuem um fim e um início
bem definidos e específicos.
WESTBROOK (1995) descreve a pesquisa-ação como um método diferente
do tradicional devido a observação e estudo das interações dentro das etapas de
implementação, possibilitando a modificação do foco das investigações ou até
mesmo o desenvolvimento de novas teorias, conforme revelado na figura 2.2. Neste
tipo de pesquisa o processo de planejamento da pesquisa é feito a partir de uma
lógica dinâmica, ou seja, o processo de planejamento da pesquisa vai sendo
delimitado no decorrer da pesquisa conforme são vislumbradas as interações.
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2
Selecione
um projeto de
pesquisa baseado
em conceitos chave

3

1
Decida
uma área problema
de investigação

4

Foco
Colaboradores iniciais:
Foco na investigação,
refine o método
de pesquisa

5

Desenvolva

Aplique

Teoria expressa
como técnica
aplicável,
Aplicações finais

futuros colaboradores
Repita método,
desenvolva teoria

Pesquisa-ação/Construção de Teoria
7

Dissemine
resultados

6

Avalie
aproximação

Figura 2. 2 - Modelo de pesquisa proposto pela pesquisa-ação (adaptado)
FONTE: WESTBROOK (1995)

Definido o Método de Pesquisa utilizado é necessário explanar sobre as
características da pesquisa-ação. BARROS NETO (1999, p.66) postula as principais
características da pesquisa-ação:
-

Orientação para o futuro: trabalha com problemas do dia a dia das organizações
e se propõe a ajudar a resolvê-los, propiciando um futuro melhor para elas;

-

Dinamicidade: em função da interação entre os pesquisados e o pesquisador e
do interesse holístico pelo problema, a dinamicidade se torna imperiosa, pois o
processo tende a variar durante a implantação;

-

Intermitente no tempo: o processo de pesquisa-ação é demorado e contínuo
existindo mesmo após a saída do pesquisador;

-

Dependente do contexto: o processo de intervenção depende dos membros, da
cultura, da história da empresa etc. Ou seja, o contexto em que a empresa está
inserida influencia diretamente a intervenção. Este raciocínio é válido tanto
para o processo como um todo, como para reuniões periódicas de intervenção;

-

Gerador de teoria: quando os participantes de um intervenção envolvem-se
num Processo de Mudança, eles engajam-se na busca de um conhecimento não
trivial através de pensamentos, discussões e reflexões sobre o foco investigado.
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Isto propicia a geração de novas teorias, principalmente quando se consegue,
com os dados disponíveis, extrapolar do específico para o geral.
-

Construção consensual e emergente da solução: as soluções emergem de um
processo de discussão entre os membros da empresa coordenado pelo
pesquisador. Segundo FREIRE (1999, p.33) “é preciso respeitar o saber
construídos na prática comunitária”.;
Baseado no parecer acima, verifica-se a importância de certos aspectos do

ambiente pesquisado que influenciam o sucesso da pesquisa-ação.
THIOLLENT (1997) evidencia a preocupação com relação a certos aspectos
teóricos da condução da pesquisa, enumerando certos pontos estratégicos que a
pesquisa-ação deve preocupar-se. No presente estudo foram verificados alguns trade
offs tidos como críticos para que o presente trabalho obtivesse o resultado desejado.
São eles:
•

A objetividade científica e pesquisa-ação: as pesquisas convencionais exigem
uma completa separação entre o observador e observado, total substituibilidade
dos pesquisadores e a quantificação das informações. Sem abandonar a
cientificidade, a pequisa-ação pode observar aspectos como, compreensão do
problema, priorização dos problemas, busca de soluções e aprendizagem dos
participantes.

Estas

características

qualitativas

não

são

anticientíficas

(THIOLLENT, 1998);
•

Rigor científico e relevância do tema: o desafio para os pesquisadores resume-se
em definir padrões de rigor científico apropriados, sem sacrificar a relevância do
tema (WESTBROOK, 1995). É preciso que a pesquisa seja sustentada por um
teoria consagrada, mas ao mesmo tempo dê liberdade aos demais atores
envolvidos de questionar certos aspectos em que a teoria não retrata
perfeitamente a realidade verificada na Organização;

•

Flexibilidade e planejamento inicial do Método de Pesquisa: apesar de possuir
uma estrutura flexível e mutável é necessário que haja um planejamento inicial
do Método de Pesquisa. A importância do planejamento inicial da pesquisa
deve-se à necessidade de determinar os marcos e atividades obrigatórias que a
pesquisa deve atender para possuir a validade teórica e prática pretendida;

•

Apesar da pesquisa-ação tratar da mudança nas organizações, “a mudança é uma
ato implicitamente evitado pelas pessoas” (SENGE, 1990, p.39). É importante o
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comprometimento e a aceitação da pesquisa por parte dos funcionários da
empresa, para que desta forma esteja-se criando as condições básicas para que a
pesquisa-ação, e por conseguinte a mudança, ocorram na pesquisa.
A fixação dos conhecimentos na pesquisa-ação não possui uma forma prédefinida. Nesta dissertação a fixação foi feita de forma expositiva, ou seja, em cada
encontro foi apresentada ao grupo de colaboradores as conclusões do encontro
anterior, debatendo possíveis aprimoramentos ou correções que o grupo julgasse
necessária.
Até então foram citadas questões teóricas sobre o Método de Pesquisa, tais
como os princípios para sua utilização, suas características e a diferença entre a
pesquisa-ação e os demais métodos tradicionalmente utilizados, pouco foi
comentado a cerca da prática da pesquisa-ação.
Embora a pesquisa-ação não tenha uma forma totalmente predefinida,
THIOLLENT (1997) afirma que, em linhas gerais existem, no mínimo, quatro
grandes fases, a saber:
•

a Fase Exploratória, na qual os pesquisadores e alguns membros da organização
começam a detectar os atores, os problemas e as capacidades de ação;

•

a Fase Principal, na qual a situação é pesquisada por meio de diversos tipos de
instrumentos de coleta de dados, que são discutidos e progressivamente
interpretados pelos grupos que participam;

•

a Fase de Ação, que consiste, com base nas investigações em curso, em difundir
os resultados, definir os objetivos alcançáveis por meio de ações concretas,
apresentar as propostas que devem se negociadas entre as partes interessadas;

•

a Fase de Avaliação, que tem por objetivo: observar, redirecionar o que
realmente acontece e resgatar o conhecimento produzido no decorrer do
processo.
BARROS NETO (1999, p.67) salienta que “perpassa, por todas estas fases, a

questão da aprendizagem. Ou seja, as contribuições para o aumento do
conhecimento e desenvolvimento de teorias são passíveis de ocorrer em todas as
fases da pesquisa-ação”. Além disso, vale a pena reforçar que estas fases não são
seqüencialmente rígidas e os participantes podem retomar a qualquer uma delas
quanto acharem oportuno. Um estudo mais detalhado da adaptação do modelo de
pesquisa utilizado nesta dissertação será descrito na seção 2.3.
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Toda a pesquisa-ação traz consigo uma intervenção, desta forma é necessário
estudar como esta intervenção deve ser planejada e executada para se obtenha os
resultados almejados tanto na pesquisa-ação quanto na intervenção.
“Intervir em uma organização é entrar em um sistema contínuo de
relacionamento entre pessoas ou grupos com o propósito de ajudá-los” (ARGYRIS,
1970, apud MACKE, 1999).
O pesquisador em uma intervenção possui três tarefas: i) ajudar a gerar
informações válidas e úteis, ii) criar as condições nas quais os participantes podem
fazer escolhas livres e embasadas, iii) ajudar os mesmos a desenvolver um
comprometimento interno para suas escolhas (op. cit.,1999).
A intervenção na pesquisa-ação consta de uma seqüência temporal de
pequenas intervenções, com propósitos e perfis diferenciados de reuniões, onde ao
longo do processo, o pesquisador e os demais atores envolvidos vão tomando
consciência holística do problema por eles estudado. Desta forma, com o passar do
tempo a intervenção acaba por evidenciar um quadro complexo e interligado dos
problemas e das possíveis ações no ambiente organizacional estudado.
A partir de então, o pesquisador passa a utilizar-se do conhecimento
adquirido tanto por ele quanto pelos demais colaboradores durante a pesquisa, para
solucionar os problemas verificados e gerar teoria.
2.3 ADAPTAÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA AO CASO PARTICULAR
Esta seção visa evidenciar como ocorreu a adequação do modelo teórico da
pesquisa-ação ao caso particular estudado. Serão apresentados: i) alguns trabalhos
que contribuíram para a concepção do modelo proposto pela presente dissertação, ii)
o modelo de pesquisa adotado no presente estudo e iii) as adaptações realizadas pela
pesquisa, visando compatibilizar a teoria descrita com a realidade verificada na
organização.
Segundo CARMO-NETO (1996, p.377) "a estruturação de um caso deve
satisfazer as condições mínimas e necessárias, a fim de que sirva de exemplo real da
teoria, seja útil como ilustração, traga novos insights sobre as peculiaridades dos
casos e abra perspectivas de busca de novos conhecimentos". Para YIN (1994,
p.19), "o projeto de uma pesquisa é um plano de ação com um ponto de partida e
um ponto de chegada, onde o ponto de partida pode ser definido como um conjunto
inicial de perguntas a serem respondidas, e o ponto de chegada são as conclusões
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(respostas) sobre estas questões. Entre o ponto de partida e de chegada pode haver
uma série de passos, incluindo a coleta e análise de dados relevantes".
A modelagem da pesquisa foi feita a partir da leitura de trabalhos
desenvolvidos por quatro autores. A saber:
a) YIN (1994) que evidencia as alternativas genéricas de modelagem de estudo de
caso, relacionando o que seria o ponto de partida, o Processo de Mudança e o
ponto de chegada necessários a uma pesquisa. As idéias desenvolvidas por este
autor foram centrais para a modelagem da intervenção proposta neste trabalho;
b) FERNANDES (1995) que apresenta um trabalho realizado na Assembléia
Legislativa Gaúcha. Seu método de intervenção apresenta uma divisão do
processo de implantação em fases, onde as fases estabeleciam uma relação
‘cliente-fornecedor’ entre si10. Ao longo de cada etapa o autor descreve as
barreiras a serem vencidas pelo pesquisador para implementar, de forma
estruturada e sobre bases científicas, uma nova lógica de relacionamento entre os
entes de uma organização. Esta forma de apresentação do trabalho serviu como
11

subsídio para estruturar e explicitar de forma didática e hierarquizada , a
presente intervenção;
c) SOUZA (1997) descreve uma intervenção onde foram repassados conceitos e
técnicas da organização da produção nos moldes toyotistas para a Construção
Civil. Este trabalho serviu como referência na identificação e transposição dos
princípios, conceitos e técnicas do STP para o ambiente da Construção Civil;
d) ANDRADE (1998) descreve o uso da pesquisa-ação em um processo de
intervenção numa organização pública. Este estudo serviu como apoio
pedagógico no que se refere a repasse de princípios e conceitos de uma
determinada teoria para uma organização.
De uma forma esquemática, é apresentada na figura 2.3 a base bibliográfica
utilizada para modelar a pesquisa. YIN (1994) foi utilizado como plano de ação
inicial da pesquisa, sendo condicionado para o ambiente onde se encontrava inserido
por meio das experiências relatadas por SOUZA (1997). ANDRADE (1998)
10

Neste estudo cada fase deveria gerar subsídios que seriam utilizados em fases subsequentes do estudo.
Segundo THIOLLENT (1998) existe uma hierarquia de valores a ser repassada aos atores envolvidos
que são inerentes a própria mudança. Na presente pesquisa esta hierarquia de valores referia-se a
descrição por meio de fitas de vídeo dos objetivos da pesquisa, de como ela seria conduzida no canteiro e
qual a participação dos funcionários neste processo. Desta forma delimitava-se no início do estudo qual
seria a área de atuação do pesquisador sobre o ambiente estudado. Esta hieraquia teve como principal
efeito a quebra de possíveis barreiras entre o pesquisador/interventor e a equipe do canteiro.
11
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auxiliou na forma como conceitos devem ser repassados aos atores, já
FERNANDES (1995) sugere uma forma eficaz de relato das experiências ocorridas
ao longo da intervenção.
Nesta dissertação as quatro fases da pesquisa-ação foram reduzidas a três
devido a simultaneidade que ocorreram a Fase Principal e a Fase de Ação.
Apesar de apresentadas ilustrativamente em separado na figura 2.4, as Fasess
Principal e Ação estão umbilicalmente ligadas na sua aplicação lógica. Optou-se
com isto não separá-las no Método de Pesquisa apresentado na pesquisa.
O motivo deste receio em separar tais fases deve-se a simultaneidade que as
atividades ocorriam e se influenciavam nesta pesquisa, além da influência que uma
fase tinha sobre a condução dos trabalhos na outra. Por exemplo: ao mesmo tempo
que estudava-se conceitualmente o STP, utilizava-se o conhecimento deste estudo
na sensibilização e treinamento dos colaboradores. Em contrapartida, durante a
sensibilização e treinamento junto aos colaboradores, conceitos assumidos como
lógicos ao pesquisador eram discutidos e revistos no grande grupo. O fato
oportunizava um reavaliação dos estudos teóricos já desenvolvidos.

Aplicação de conceitos
do GQT na
Assembléia Legislativa
Gaúcha
FERNANDES (1995)

Implantação
de conceitos
de organização da
produção na
Construção Civil
SOUZA (1997)

Aplicação de
conceitos do
STP na
Construção
Civil

Implementação da
Aprendizagem
Organizacional em
uma organização
pública
ANDRADE (1998)

Base estrutural para pesquisas envolvendo estudo de caso
YIN (1994)
Figura 2.3 - Base bibliográfica usada na estruturação da intervenção do caso estudado

Ou seja, o trabalho de campo influía e era influenciado pela teoria, ficando
difícil ao pesquisador delinear claramente onde termina a discussão de conceitos e
onde inicia a aplicação destes conceitos na prática.
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Neste caso particular, optou-se pela divisão de algumas fases em uma série
de atividades menores, no intuito de simplificar a análise e a descrição do trabalho,
conforme mostrado na figura 2.4.
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Fase
Exploratória

Trabalho de
Posicionamento
sobre a situação
da empresa em
relação ao STP

Formação de
um grupo de
estudos em Lean
Construction

Apresentação do
estágio tecnológico
atual da empresa
aos engenheiros

Curso de
Capacitação
do STP
na empresa

Estudo conceitual
do STP voltando-o
para a
Construção Civil

Fase
Principal

Validação das
observações
feitas junto aos
colaboradores

Diagnóstico das
perdas, do processo
e das pessoas
envolvidas

Fase
de Ação
Sensibilização
e Treinamento

Consolidação
de conceitos
do STP
em parcelas
do processo
produtivo
Desenvolvimento
de ações através
de grupos de
pesquisa

Fase
de Avaliação

Generalização da
experiência
realizada

Figura 2.4 – Método de Pesquisa proposto pela presente dissertação
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2.3.1 Fase Exploratória
Consiste no levantamento das necessidades dos atores envolvidos e dos
objetivos aspirados pela empresa com a adoção da tecnologia em questão. São
discutidas as razões, a amplitude, o foco e os objetivos do trabalho. Segundo
THIOLLENT (1997), estes parâmetros do trabalho devem estar claramente
identificados a todos os atores envolvidos ao final desta fase.
No presente estudo, esta fase foi iniciada antes mesmo do início dos
trabalhos do pesquisador. A realização do trabalho, aqui descrito é fruto de um
trabalho maior desenvolvido por um pool de empresas do setor da Construção Civil.
Pode-se dizer que o início dos trabalhos da Fase Exploratória coincide com o
início dos trabalhos do já citado pool de empresas. Serão, portanto, descritas as
origens dos trabalhos do pool para que se possa entender o contexto histórico em
que surgiu o presente trabalho.
Verificando as tendências mundiais do setor de Construção Civil, o
Departamento Técnico da Empresa estudada convidou empresas gaúchas de ponta
do setor além de professores, consultores e Universidades a criarem um grupo de
trabalho e pesquisa: o Lean Construction Group¸ uma entidade sem fins lucrativos
que visaria desenvolver as empresas gaúchas de diferentes setores da Construção
Civil no que tange as modernas formas de gestão da produção.
Neste modelo cooperativo de trabalho, conceitos da gestão da produção
seriam repassadas às empresas e seus principais fornecedores os modernos através
de cursos de capacitação tecnológica, palestras, seminários, trabalhos práticos
realizados por universitários, troca de informações e experiências entre os
participantes.
A partir deste contexto geral são iniciados os trabalhos, primeiro envolvendo
reuniões com as empresas construtoras e seus principais fornecedores, e após
envolvendo as Universidades participantes. A participação do autor desta
dissertação ocorreu neste segundo momento.
A seguir serão apresentados as demais atividades desenvolvidas nesta fase:
a)Realização de um curso de capacitação apresentando o STP nas empresas
O trabalho preliminar proposto por THIOLLENT (1997), tem como intuito
estimular a demanda, ou seja, dar aos atores envolvidos uma idéia mais clara dos
objetivos da pesquisa-ação em suas organizações. Apesar de THIOLLENT (1997)
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ressaltar a importância da realização deste estímulo, pouco ele comenta sobre como
este deve ser conduzido.
Neste estudo o ‘estímulo à demanda’ partiu das empresas, que verificando as
tendências atuais, procuraram as entidades que julgavam apresentar a capacitação
para repassar o conhecimento sobre gestão da produção.
A forma de repasse encontrada pelo grupo para nivelar o conhecimento
existente sobre o tema foi a realização de um curso de capacitação tecnológica sobre
o STP.
O curso foi realizado no período de setembro a novembro de 1999 e
consistiu, basicamente, na apresentação dos conceitos básicos sobre o STP, descrita
abaixo na forma de tópicos:
♦ Princípios Básicos de Construção do Sistema Toyota de Produção
• Normas

de Concorrência;

• Mecanismo
• Perdas

da Função de Produção;

nos Sistemas Produtivos.

♦ Sistema Toyota de Produção: Pilares Básicos
• Autonomação;
• Just

In Time.

♦ Algumas Técnicas de Operacionalização do Sistema Toyota de Produção
• Leiaute;
• Troca

Rápida de Ferramentas;

• Controle

de Qualidade Zero Defeito;

• Análise

de Valor/Engenharia de Valor;

• Sistema

Kanban.

O curso era direcionado às necessidades de três empresas de excelência da
Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul e os fornecedores estratégicos de
suas cadeias produtivas, tais como: esquadrias metálicas, indústria cerâmica
vermelha, sistemas de formas, elevadores, argamassa, concreto; entre outros.
A estratégia utilizada para que os participantes estabelecessem um senso
crítico sobre a teoria aprendida foi expor os conceitos chaves do STP, incentivando
a aplicação destes conceitos nas empresas. Deste modo, criava-se entre os
participantes do trabalho o ambiente propício à discussão sobre os problemas
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verificados em seus processos produtivos, conjecturando soluções com base nesta
12

troca de informações .
b)Realização de um Trabalho de Posicionamento da situação atual do STP no
processo produtivo da empresa (tecnologia empregada, estrutura organizacional,
qualidade de produtos, sistema produtivo em si, entre outros)
Feita a sensibilização das empresas participantes sobre a importância e a
aplicabilidade do tema estudado, era preciso mostrar as potencialidades de melhoria
internamente em cada organização.
Nesta fase da pesquisa o pesquisador começa a tomar contato com os
problemas específicos da empresa objeto de estudo, através da observação in loco.
Delineando a área problema a ser estudada na empresa - a Etapa Construtiva
13

Estrutura .
O trabalho de diagnóstico sobre a Etapa Estrutura foi feito em um período de
2 meses em um canteiro de obras da empresa. Foram identificados o processo
produtivo, as formas de desperdício e as perdas existentes e estruturados os
problemas encontrados.
O resultado de tal diagnóstico foi descrito em um relatório entregue à
empresa - o Trabalho de Posicionamento – o qual fornecia um parecer técnico
favorável à aplicação do STP na empresa.
Neste relatório foram detalhados o mapeamento do processo produtivo, a
definição das perdas envolvidas, comentários sobre a estrutura organizacional
vigente e a opinião dos atores envolvidos sobre os problemas registrados no
processo produtivo. A partir de todas estas evidências, foi apresentada análise das
observações e percepções oriundas do trabalho realizado no canteiro de obras.
c)Apresentação do estágio tecnológico atual da empresa aos engenheiros
Além do relatório entregue, foi apresentado ao corpo técnico da empresa, em
uma palestra, as impressões coletadas no canteiro de obras. Debateu-se com estes
colaboradores o patamar tecnológico da gestão da produção desta etapa, sob a ótica
do STP.

12

Não foram abordados neste momento do trabalho, a estruturação dos problemas particulares de cada
empresa. Os exemplos levantados tinham a função, somente, de familiarizar os envolvidos com os
conceitos evidenciados.
13

Etapa Construtiva Estrutura refere-se a uma divisão lógica do processo produtivo adotada pela empresa
e trata da atividades relativas a construção da Estrutura da Edificação (pilares, vigas, lajes).
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O objetivo principal desta atividade foi a visualização, pelo corpo técnico da
empresa, das possibilidades de melhoria com a adoção do novo modelo de gestão da
produção. A apresentação serviu, ainda, para que os participantes familiarizassem
ainda mais com os princípios, conceitos e técnicas do STP e, principalmente,
questionassem o status quo da Empresa.
.

2.3.2 Fase Principal/Ação
A Fase Principal constitui o momento do estudo onde as idéias e impressões
sobre o tema estudado são maturadas no sentido de envolver os colaboradores com
os problemas verificados, analisando-os de forma conjunta e delineando estratégias
de ação.
Nesta etapa são entendidos e estruturados os problemas verificados partir do
14

compartilhamento de experiências dos atores envolvidos .
A Fase de Ação consiste no momento da pesquisa onde ocorre a implantação
do modelo pré–concebido que vem sendo aprimorado em fases anteriores da
pesquisa. O papel da Fase de Ação no presente estudo consiste na operacionalização
das ações sugeridas no decorrer do estudo, verificando a eficácia de tais atitudes
para a aplicação do STP no ambiente da Construção Civil.
Neste estudo, optou-se por trabalhar conjuntamente com as duas fases, já que
o modelo teórico adotado pelo trabalho – o STP - não se encontrava plenamente
identificado com o novo ambiente estudado – a Construção Civil. Desta forma, para
esta pesquisa, a construção da solução passava pela envolvimento dos colaboradores
na construção da solução e de sucessivos testes indicando se as medidas adotadas,
até então, gerariam os resultados esperados.
Portanto a fase dita Fase Principal/Ação da presente dissertação constitui o
momento onde os problemas serão estruturados e as idéias resultantes desta
estruturação dos problemas serão testadas e implementadas no canteiro.
A seguir são apresentados os principais passos desta fase:
a) Estudo Conceitual do STP voltando-o para a Construção Civil
Anterior à realização de trabalhos no canteiro, faz-se necessária a busca de
informações com base nos problemas levantados no Trabalho de Posicionamento.
É importante salientar que o estudo conceitual do STP foi feito durante todo
o trabalho. Entretanto foi realizado de forma mais intensa neste período inicial. Pois
14

Não faz parte da Fase Principal a implementação de soluções.
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nesta fase é que foram estruturados os problemas verificados no canteiro e, para que
se pudesse estruturá-los, era preciso entendê-los sob a lógica do STP. Isto não
significa que o estudo conceitual do STP não foi modificado ao longo do trabalho.
Reiteradas vezes foi necessário rever o estudo conceitual inicialmente realizado
sobre o STP devido as peculiaridades verificadas em uma atividade posterior - a
consolidação dos conceitos do STP, que será detalhada posteriormente.
O estudo conceitual do STP inicia a partir da busca na literatura internacional
de casos similares de aplicação de conceitos do STP aos problemas verificados no
Trabalho de Posicionamento a fim de validar e/ou aprimorar as observações
efetuadas no canteiro.
Em alguns casos, a simples transposição de conceitos técnicos do STP não
trouxe informações satisfatórias sobre os problemas encontrados, optando-se pela
adaptação crítica dos conceitos originais apresentados no STP.
Um exemplo da adequação dos conceitos originais do STP para a Construção
Civil (CC) é a adequação do conceito de leiaute para a CC. Na indústria em geral, o
leiaute é responsável pela compatibilização entre o que o mercado propõe-se a
consumir hoje e no futuro e a capacidade produtiva projetada da nova instalação
e/ou ampliação de maneira a otimizar o uso dos recursos alocados nesta nova
instalação e/ou ampliação. Na Construção Civil, o conceito é o mesmo, entretanto a
interpretação deste conceito é diferente.
Apesar da disposição dos equipamentos ser importante para evitar a presença
de desperdícios, a verdadeira evolução do conceito de trabalho na Construção Civil
dá-se pelo estudo do fluxo de materiais e do trabalho antes de se iniciar as atividades
no canteiro. Desta forma através de um Projeto do Trabalho construído a partir de
simulações, estudos dos métodos construtivos utilizados e da disposição dos
equipamentos no canteiro é que se definirá o melhor disposição de equipamentos e,
principalmente, equipes no canteiro de modo que o trabalho flua, com o mínimo de
esperas e estoques possíveis.
O objetivo do exemplo acima não é explicar, em detalhes, um novo conceito
de leiaute para a Construção Civil, retrata apenas a necessidade de transposição de
conceitos originais do STP, adaptando às peculiaridades e restrições da Construção
15

Civil . Estas passagens onde o questionamento e a necessidade de transposição se
15

No capítulo 3 é que se objetivará explicar esta transposição conceitual sucintamente descrita acima.
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fizeram mais atuantes foram os momentos onde a reavaliação da teoria se fez mais
presente e, portanto, onde mais intensivamente foi estudado o STP.
b)Diagnóstico das perdas, do processo produtivo e das pessoas envolvidas
Com base no Trabalho de Posicionamento, no aprofundamento conceitual
sobre o STP e nas validações das observações junto aos colaboradores, foram sendo
descobertas novas implicações sobre o processo produtivo, apresentadas através de
relatórios técnicos à empresa.
O objetivo principal destes relatórios técnicos foi, primordialmente, a
estruturação dos problemas levantados nas parcelas do processo produtivo através
do estabelecimento de um consenso entre as parte envolvidas (pesquisadores,
engenheiros e demais funcionários).
Isto não significa que este período de tempo foi consumido apenas com
discussões e reflexões sobre os problemas verificados no canteiro. Ao final de cada
relatório técnico era desenvolvido um plano de ação onde objetivava-se eliminar os
problemas verificados naquela parcela estudada. O que ocorria muitas vezes era a
comprovação que, para eliminar definitivamente determinada anomalia, era preciso
atacar causas que fugiam do escopo estudado pelo relatório técnico, gerando a
necessidade de um novo e inédito relatório técnico sobre outra parcela do processo
produtivo.
O estudo conjugado dos relatórios técnicos apresentados à empresa, serviam
de base para novas incursões teóricas sobre os problemas verificados no canteiro,
possibilitando sucessivas rodadas de aprendizado e estruturação dos problemas
registrados no canteiro.
Estas rodadas de diagnóstico e validação das observações efetuadas foram
gerando, processualmente ao longo do estudo, um diagnóstico do processo
produtivo cada vez mais robusto e detalhado, evidenciando as potencialidades de
melhoria deste.
Desta forma, ao longo da pesquisa foi possível definir um panorama geral e
abrangente do processo produtivo e das perdas na Etapa Estrutura.
Salienta-se algumas ‘adaptações metodológicas’ do Método de Pesquisa do
presente trabalho e o proposto por THIOLLENT (1997). São elas:
•

em seu livro THIOLLENT (1997) elabora um modelo de questionário a ser
aplicado junto aos colaboradores. Segundo análise feita junto a pedagoga da
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linha construtivista , as pessoas que trabalham nos canteiros de obras de
empreendimentos da Construção Civil não contribuem de maneira satisfatória
quando respondem questionários pré-concebidos, "pois se sentem induzidos ou
impostados a tomar uma atitude muitas vezes não verdadeira". Optou-se então
por entrevistas informais (questionamentos fortuitos ou seminários explicativos)
com os funcionários sobre as impressões coletadas pelo pesquisador no canteiro,
explicadas detalhadamente no capítulo 4.
•

outro aspecto a ser salientado sobre o diagnóstico foi a concepção de
ferramentas a partir da teoria do STP adaptadas ao ambiente da Construção
Civil. Estas ferramentas foram sendo construídas e validadas pelos atores ao
longo do diagnóstico;

•

realização de um breve diagnóstico psico-social com os atores envolvidos
objetivando entender as relações entre os pesquisados e a relação destes com o
pesquisador.

c) Validação das observações feitas junto aos colaboradores
Baseado nas informações coletadas junto aos funcionários e nos relatórios
anteriormente descritos vislumbrava-se um corpo de necessidades a ser satisfeita na
Etapa Estrutura cada vez mais definido e estruturado.
Estes impressões extraídas no canteiro foram novamente objeto de avaliação.
Porém, agora tendo como foco alguns quesitos técnicos. Ou seja, para as
informações qualitativas levantadas no canteiro foram buscados dados quantitativos
que justificassem as impressões anteriormente coletadas. A partir dos dados
qualitativos coletados junto aos engenheiros e técnicos da empresa foram buscados
dados quantitativos levantados em escritório (custo de equipamentos, custo horahomem, lead time e tempo de ciclo de certas atividades do processo, entre outros),
que validassem as informações angariadas no canteiro.
O resultado desta análise mais objetiva dos dados coletados inicialmente
serviram tanto para a confirmação dos diagnósticos anteriormente realizados, quanto
para a retroalimentação de informações no estudo das demais parcelas estudadas.

16

Informações fornecidas pela Sra. Maria Mucilo, pedagoga e técnica em Segurança do Trabalho da
Fundacentro-RS. Estudiosa que trabalha a 15 anos com pesquisa-ação junto a adultos pouco
escolarizados. As informações fornecidas foram sugestões da estudiosa quando indagada sobre a linha a
ser seguida no questionamento dos funcionários da empresa, de forma a viabilizar a pesquisa-ação na
organização.
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Através da interação, do diálogo e do acompanhamento diário da atividades
realizadas pelos funcionários da empresa, aliado a posterior validação destas
informações com dados objetivos levantados junto a empresa, pôde-se associar o
conhecimento teórico dos pesquisadores ao conhecimento técnico dos atores
envolvidos (WESTBROOK, 1995), promovendo o entendimento das implicações
técnicas e tecnológicas da nova abordagem.
Outro ponto importante angariado com a diálogo entre os atores envolvidos
com a mudança foi o estímulo ao comprometimento dos mesmos com o projeto
desenvolvido.
Existiram durante o trabalho, como é comum em pesquisas que utilizam a
pesquisa-ação, várias re-avaliações e/ou re-interpretações dos diagnósticos
realizados, sempre objetivando o entendimento e a hierarquização dos problemas
verificados na empresa.
d) Sensibilização e Treinamento
Baseado nos diagnósticos anteriores pôde-se promover uma estratégia de
sensibilização e treinamento que estimulasse o entendimento e a resolução dos
problemas verificados, levando em consideração as necessidades do grupo de
colaboradores envolvidos.
No entanto, a sensibilização e treinamento não se resumia a tratar aspectos
relativos aos funcionários de campo (carpinteiros, ferreiros, pedreiros).
Toda e qualquer ação tomada pelo pesquisador era negociada com vários
níveis hierárquicos da empresa para que tanto o problema quanto a mudança fosse
entendido e aceito por todos os colaboradores.
Esta obrigação de discutir as ações a serem tomadas em vários níveis
hierárquicos da empresa salienta a necessidade de uma padronização da linguagem
por parte do pesquisador para que, desde o diretor até o encarregado, entendesse e
apoiasse as ações sugeridas.
Não bastava, por exemplo, eleger a concretagem da laje como foco principal
do trabalho. Era necessário justificar a intervenção em tal operação junto ao corpo
técnico da empresa - Gerente de Obra e Diretor Técnico - através de dados
financeiros que confirmassem as perdas associadas com a realização da atividade do
modo como vinha sendo conduzida, apresentando uma alternativa para tanto. Em
seguida era necessário sensibilizar os funcionários de campo - pedreiros, ferreiros,
carpinteiros - sobre os benefícios angariados com a intervenção a ser efetuada.
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Portanto, a sensibilização neste primeiro momento foi feita para obter
receptividade dos atores envolvidos para com o trabalho que seria efetuado. Este
período de ‘ambientação’ no canteiro, serviu para que, após a estruturação dos
problemas no canteiro e definidos focos de melhoria a serem trabalhados, fossem
estudadas as possíveis soluções para os problemas levantados. Neste momento o
pesquisador verificou uma centralização inicial na concepção das propostas de
melhoria em suas próprias percepções.
Esta centralização das propostas de melhoria junto ao pesquisador foi
resultado de um problema cultural nos canteiros de obra – os colaboradores se
abstinham de propor soluções, pois imaginavam que a resolução de problemas era
responsabilidade do engenheiro. Com o decorrer do trabalho tal atitude foi sendo
gradativamente abandonada pelos colaboradores.
A sistemática de trabalho para o treinamento dos colaboradores foi
configurada da seguinte forma: evidenciava-se os possíveis focos de melhoria,
sendo feitas rodadas de apresentação dos diagnósticos. A cada reunião eram
passados aos colaboradores os objetivos daquele trabalho específico, como a parcela
estudada repercutia no processo produtivo, os ganhos que poderiam ser obtidos com
esta redução e o que era necessário analisar para que fosse atingido o objetivo. Desta
forma, as proposições apresentadas eram debatidas coletivamente e sobre elas era
delineado um plano de ação.
É importante salientar que a percepção crítica sobre como os pesquisados
trabalhavam foi sendo obtida ao longo do trabalho e serviu para alertar os
trabalhadores sobre a necessidade de refletirem sobre o modo como realizam suas
atividades. Para tanto, era necessário que houvesse uma interação e integração entre
os entes envolvidos, cada qual relatando suas dificuldades no processo para que,
coletivamente, o problema fosse analisado.
Desta forma ao longo das apresentações eram evidenciados conceitos novos
sobre o STP compatíveis com as necessidades verificadas no canteiro e adaptados à
linguagem e terminologia utilizadas no meio estudado. Por exemplo, o Controle de
Qualidade Zero Defeito (CQZD) foi apresentado ao grupo de melhoria como “fazer
certo da primeira vez”, a partir do exemplo prático obtido no canteiro17.
17

O conceito de fazer certo da primeira vez foi difundido graças a uma melhoria no ciclo de confecção da
forma das vigas e assoalhos que possibilitou a eliminação do arremate. Neste trabalho de melhoria foi
apresentado aos colaboradores o custo desnecessário em alocar uma pessoa para “arrematar o trabalho”.
Este exemplo será explicado em pormenores no capítulo 4.
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O resultado de tal prática foi verificada na final do trabalho onde foi
observada a formação de uma sensibilidade crítica por parte dos colaboradores sobre
o modo como o trabalho era conduzido. Esta sensibilidade foi conquistada através
das explanações teóricas efetuadas e da identificação das situações expostas pela
pesquisa pelos colaboradores.
Um dos aspectos mais delicados do presente trabalho foi o treinamento dos
colaboradores. O motivo desta dificuldade em treinar os colaboradores era a
oposição praticada pelos encarregados sobre a necessidade de ser feito tal tipo de
treinamento. Grande parte desta oposição era resultado do receio que os
encarregados tinham em serem substituídos em virtude dos conhecimentos
adquiridos pelos colaboradores. Os encarregados, geralmente de baixa escolaridade,
ocupam um posição de destaque perante os demais colaboradores devido ao seu
conhecimento técnico. Entretanto devido ao volume de mudanças que a empresa
estudada vem sofrendo nos últimos anos o treinamento de outros colaboradores soalhes como uma afronta a sua capacidade de resolver os problemas verificados no
canteiro e um indício forte de sua dispensabilidade.
Com isto tanto as ações de melhoria quanto os treinamentos efetuados
objetivando a mudança do status quo geraram, nestes encarregados, insegurança
potencializando o surgimento de um opositor à continuação dos trabalhos.
O principal desafio ao pesquisador foi criar ferramentas simples e objetivas
de diagnóstico que se utilizem da experiência e maturidade dos encarregados
valorizando o conhecimento por eles obtido, além de ressaltar os ganhos que a
qualificação geral proporcionaria para o desenvolvimento dos trabalhos. Assim o
potencial opositor veio a tornar-se um colaborador do projeto graças a valorização
de seu conhecimento técnico.
A partir deste consenso inicial sobre os objetivos e os meios utilizados no
trabalho na base da organização é que foram obtidos os dados e fatos necessários
para que se sensibilizasse as chefias em instâncias superiores sobre os problemas
registrados no canteiro seja através do tempo e/ou custo que estes problemas
acarretaram, seja pelo desgaste físico que proporcionam, ou ainda pela baixa
qualidade apresentada nas atividades desenvolvidas no período observado.
O desafio promovido pela sensibilização e treinamento consiste em
inicialmente sensibilizar a base da organização em aceitar um período de mudança,
para, através da identificação e análise dos problemas junto aos colaboradores,
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sensibilizar as instâncias superiores a atuar sobre os problemas encontrados. A
necessidade de sensibilizar as instâncias superiores sobre o que deve ser mudado é
resultado de um dilema corriqueiro nas organizações – muitas vezes os gestores
pregam a mudança mas não a sustentam (SENGE, 1999).
e) Consolidação de conceitos do STP em parcelas do processo produtivo
A consolidação dos conceitos do STP é vital para o trabalho, pois será
responsável por aumentar a probabilidade de reprodutibilidade dos conceitos
aprendidos em outras obras, ou ainda, em outras parcelas do processo produtivo.
A chave principal para a consolidação de conceitos na Construção Civil
resume-se a ensinar os colaboradores a interceder no ambiente estudado, sem o
auxílio de agentes externos. No caso específico desta dissertação foi necessário
criar, no decorrer da pesquisa, as ferramentas e os mecanismos que possibilitariam
aos colaboradores exercitar esta autonomia.
Portanto, o presente trabalho atuou em dois eixos distintos para consolidar os
conceitos do STP: criar mecanismos e ferramentas adaptadas ao meio e capacitar os
colaboradores a utilizar tais elementos.
A forma encontrada pelo pesquisador para gerar tais ferramentas foi expressa
anteriormente. Como os conceitos não foram passados de forma única e sim em
parcelas, as ferramentas também foram originadas conforme se verificavam as
necessidades no canteiro. Conforme eram diagnosticados potenciais focos de
melhoria no processo produtivo, novos conceitos era repassados aos trabalhadores e
novas ferramentas eram criadas.
Em relação as formas de apresentação dos conceitos e das novas ferramentas
pode-se afirmar não existiu uma maneira única de apresentação. Conforme o
momento do estudo e a receptividade dos colaboradores optava-se por uma técnica
em particular: conversas informais, palestras, fitas de vídeo, entrevistas estruturadas,
reunião com fornecedores, discussão de planos de ação.
Muitas vezes, no decorrer do trabalho, optou-se pelo uso de uma linguagem
diferente da linguagem técnica empregada no STP, a fim de facilitar a comunicação
e o entendimento entre o pesquisador e os colaboradores. Esta estratégia foi
utilizada para que o trabalho tivesse uma facilidade de reprodutibilidade em outros
canteiros ou empresas e, principalmente, devido a baixa escolaridade das pessoas
envolvidas e a alta rotatividade da mão de obra.
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Um literatura de apoio que auxiliou o repasse e a apresentação de conceitos e
ferramentas na canteiro foi o estudo dos Sistemas de Controle Visuais que se
utilizam de fotos, gráficos, infográficos e figuras para repassar informações aos
colaboradores (GREIF, 1991, SHIMBUM, 1995).
É importante salientar neste momento a presença de um importante feedback
entre os conceitos teoricamente desenvolvidos sobre o STP e a realidade prática
registrada no canteiro. Muitas vezes durante o repasse dos novos conceitos os
colaboradores alertavam sobre problemas ou incorreções na forma ou na abordagem
adotada pela pesquisa. Assim era necessário rever os conceitos do STP estudados
anteriormente, reavaliando sua efetividade no meio estudado. Este feedback entre a
consolidação do conceitos e o seu estudo conceitual teve uma importância vital para
o ajuste da teoria a realidade prática e pode ser analisado na figura 2.4 através do
enlace entre os dois construtos.
f) Desenvolvimento de ações através do grupo de estudo

O repasse de conhecimentos proposto nesta dissertação foi criado com base
na discussão e resolução dos problemas coletivamente. Portanto, necessita de um
suporte de grupos de melhoria que auxiliem o desenvolvimento destes trabalhos.
As razões para a realização de debates e discussões sobre o diagnóstico
realizado:
• definir claramente os objetivos das observações efetuadas, como estas se
encaixam dentro do macro-contexto do trabalho, a explicação do diagnóstico em
si abrindo espaço a críticas/sugestões sobre todo o processo em análise;
• verificar se o repasse de informações feito procede e se foi suficientemente
assimilado;
• proporcionar o enriquecimento das observações efetuadas, criando um banco de
conhecimentos que virá a ser usado pela Organização estudada no
desenvolvimento de futuros trabalhos;
• estimular a melhoria tanto na condução do trabalho, quanto no método proposto
pelo pesquisador;
• os problemas levantados possibilitam aos atores envolvidos identificar, analisar
e validar as observações feitas pelo pesquisador, rebuscando e/ou refutando-as;
• após o período inicial de crítica ocorreu o comprometimento dos colaboradores
com a solução proposta;
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• mas principalmente, propicia aos próprios colaboradores, com instrumentos e
conceitos simples e objetivos, uma reflexão crítica sobre o processo produtivo.
Isto potencializa a realização de melhorias.
Em todas a ações tomadas houve, em maior ou menor grau, a presença de
18

grupos de melhorias, que sugeriam melhorias

nos trabalhos efetuados.

Esta participação dos colaboradores no grupo de estudo, inicialmente,
resumia-se à coleta de informações. A partir de então o pesquisador começou a,
propositadamente, fundamentar suas observações nas análises informais feitas junto
aos colaboradores. Desta forma eles passaram a se sentir responsáveis pela
condução da mudança. Em um segundo momento os colaboradores foram chamados
para analisar e criticar o processo produtivo em que se encontravam inseridos. Com
o passar do tempo foram sendo repassados os conceitos e as ferramentas aos
colaboradores para que eles questionassem o processo, o que gradativamente
começou a ocorrer.
2.3.3 Fase de Avaliação
Consiste na avaliação das melhorias sugeridas, definindo um conjunto de
ações necessárias para a redução das perdas na Etapa Estrutura.
A partir dos dados coletados na Fase de Principal/Ação, foi possível:
a) avaliar as estratégias tomadas no início dos trabalhos, estudar o comportamento
dos atores e do pesquisador no decorrer do trabalho, indicando pontos falhos na
abordagem sugerida;
b) extrair os conhecimentos ou ‘ensinamentos’ que serão úteis em outras pesquisas,
concluindo sobre as atitudes que deveriam ser repensadas ou revistas em
trabalhos futuros;
c) aproveitar a experiência vivida na empresa gerando insights não só de trabalhos,
mas de formas de intervenção e pesquisa em trabalhos futuros.
Em grandes linhas a fase de avaliação evidenciou o status da organização do
trabalho e do processo produtivo obtido pela aplicação estruturada de conceitos e
princípios do STP através de pesquisa-ação.

18

Neste trabalho irá assumir-se mudança e melhoria como sinônimos.
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2.4 CONSIDERAÇÕES

FINAIS SOBRE O USO DESTE MÉTODO EM PARTICULAR NA

PESQUISA

Ao final da apresentação do Método de Pesquisa exposto é importante que se
tenha em mente os principais pontos apresentados no atual capítulo:
a) A necessidade de definir o Método de Pesquisa de forma clara e objetiva para a
condução dos estudos. Sem um rumo claro e bem definido desde o início dos
trabalhos na empresa existe uma grande probabilidade dos atores envolvidos
desperdiçarem esforços e tempo em trabalhos inócuos. Assim ao longo do
trabalho poderá ocorrer uma perda na confiança e motivação do colaboradores
sobre os rumos da pesquisa, que é um aspecto vital para qualquer trabalho deste
gênero.
b) Há uma eminente necessidade de flexibilizar o Método de Pesquisa utilizado em
pesquisas acadêmicas, pois desta forma possibilita-se moldar o Método de
Pesquisa ao estudo e não o contrário;
c) Evidenciar, durante toda a condução dos trabalhos, a associação da teoria com a
prática. Assim as atitudes tomadas durante um trabalho acadêmico qualquer
podem ser debatidas por outros pesquisadores, pois o autor do trabalho dará os
recursos essenciais (seja através de dados numéricos, seja através de fontes
bibliográficas) para que se entenda as razões e objetivos da associação
evidenciada no trabalho. Desta forma fica evidenciando o que foi buscado na
teoria e o que foi fruto do presente trabalho é que se fundamentará a evolução
científica sobre uma base potencialmente mais ampla;
d) Discutir a maturação teórica e a construção de conhecimento proporcionada pelo
estudo. Pois desta forma evidencia-se aos demais pesquisadores as
peculiaridades verificadas no presente estudo e as ações e/ou sugestões
apresentadas pelo pesquisador para sanear tais peculiaridades. Cabe aos demais
pesquisadores julgar a relevância destas idéias e a valor científico das mesmas.
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3

REFERENCIAL TEÓRICO
No presente capítulo, será apresentado o Referencial Teórico que orientou a
pesquisa realizada. Esta apresentação consistirá na descrição do Sistema de
Produção com Estoque Zero (SPEZ) através da definição dos pontos importantes do
SPEZ abordados pelo STP, Produção Enxuta e Construção Enxuta. Além disso,
serão abordados neste capítulo alguns elementos da Teoria das Restrições e os
fundamentos dos Sistemas de Controle Visuais que auxiliaram a pesquisa. Ao final
do capítulo serão relatadas algumas considerações gerais sobre os temas abordados.
Esta preocupação quanto ao entendimento dos princípios e conceitos que
sustentam a tecnologia empregada é uma questão importante para o presente estudo.
Isto porque uma operacionalização sem a percepção e entendimento dos princípios e
conceitos que a fundamentam, provavelmente, redundaria numa sub-otimização do
potencial do estudo, ou ainda, em melhorias locais sem o impacto desejado no
resultado final.
ANTUNES (1998, p.13) salienta a importância da precisão conceitual na
resolução de problemas em Engenharia de Produção afirmando que " [...] torna-se
cada vez mais necessário articular Princípios, Métodos e Técnicas vinculadas à
Administração da Produção tendo como objetivo principal melhorar as organizações
de uma maneira contínua e sistemática no sentido de incrementar a competitividade
das mesmas."
Desta forma o estudo das diferentes visões sobre o SPEZ objetivou, gerar a
partir dos princípios e conceitos do SPEZ, um corpo adequado de conhecimentos
aplicáveis na Construção Civil.
3.1 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP)
Esta seção apresenta o STP por meio dos conhecimentos adquiridos no
estudo dos livros de SHINGO (1985, 1996a, 1996b) e OHNO (1997) acrescido dos
trabalhos desenvolvidos por outros pesquisadores tais como KOSKELA (1992,
1997,1999), ALARCON (1997), WOMACK, JONES & ROSS (1992) e WOMACK
& JONES (1998), CORIAT (1994) entre outros.

49

3.1.1 Sistema de Produção com Estoque Zero como Referencial Teórico para o
estudo
O Sistema de Produção com Estoque Zero (SPEZ) tem suas bases no STP
(SHINGO, 1996a).
Como já foi salientado na seção 1.3.1, a escolha do STP como fonte primária
de pesquisa está baseada na sua sólida base teórica e sua comprovada eficácia e
operacionalidade em variados ambientes industriais (LINKER 1997, SOUZA 1997,
WOMACK & JONES 1998, KIPPEL 1999a, 1999b).
Restavam ainda, dúvidas quanto à adequação do STP ao contexto sóciopolítico-cultural da Construção Civil, descrito por FARAH (1996) como um
ambiente produtivo atrasado se comparado, por exemplo, a indústria metalmecânica. Estas dúvidas foram sanadas através da realização de um conjunto de
entrevistas com pesquisadores e através da consulta a uma ampla literatura relatando
o uso dos preceitos do STP em trabalhos na Construção Civil (KOSKELA 1997,
SOUZA 1997, CEZAR 1997, ISATO & FORMOSO 1998, MARTIN &
FORMOSO 1998, SANTOS 1999, OLIVEIRA 1999).
No entanto, a justificativa para a utilização do STP nesta dissertação, além de
levar em conta a análise bibliográfica de estudos já realizados, baseia-se na
capacidade que esta linha da Engenharia de Produção possui em descrever a
realidade vivida no chão-de-fábrica. Utilizando o Mecanismo da Função Produção
(ver item 3.2.4) poder-se-á mapear o processo produtivo verificando as imperfeições
do sistema produtivo atual delineando estratégias de resolução para os problemas
encontrados.
Com base em tais assertivas sobre o Sistema Toyota de Produção foi iniciado
um estudo sobre seus conceitos

a fim de verificar a possibilidade de

operacionalização de princípios e conceitos deste sistema no ambiente da
Construção Civil em geral, e da empresa estudada em particular.
3.1.2 O STP como Referencial Teórico Primário do Estudo
O Sistema Toyota de Produção, implementado e difundido por todo o
mundo, atualmente serve como base de referência para uma série de estudos
realizados por grupos de pesquisa que adaptam o STP a situações particulares de
interesse. Portanto, ao iniciar um trabalho utilizando tal sistema é preciso estudar e
confrontar as diferentes perspectivas dos grupos de estudo com o caso descrito;
utilizando, dentre eles, o que melhor se enquadra ao problema, ou ainda, combinar
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tais grupos de estudo criando uma nova forma de apresentação dos conceitos voltada
ao caso particular estudado.
Em uma revisão teórica inicial, foram encontrados três grupos de pesquisa
que adotavam os preceitos do STP, quais sejam: o próprio Sistema Toyota de
Produção, a Produção Enxuta e a Construção Enxuta. Apesar dos três grupos de
pesquisa possuírem abordagens racionais e convenientes, a estrutura proposta em
certos grupos de pesquisa não apresentava a totalidade dos elementos teóricos
fundamentais para o equilíbrio do sistema.
Segundo POPPER (1989) apud ANTUNES (1998), "As Teorias e o Método
Científico seriam, na verdade, conjecturas que, apresentadas de forma ousada e de
acordo com certos critérios lógicos, possam ser refutadas no caso de não se
ajustarem às observações empíricas." Uma conclusão necessária da proposta de
Popper é que as conjecturas teóricas devem ser passíveis de refutações empíricas.
No presente trabalho foram verificadas divergências entre as três abordagens
citadas, sendo necessário confrontar tais teorias com as observações empíricas
efetuadas no canteiro e com outras bases do conhecimento.
Segundo HUME (1979) apud ANTUNES (1998), para que se esclareça o
uso de conjecturas teóricas em um trabalho acadêmico é necessário definir a questão
da linguagem, ou seja, prover uma definição clara do significado de cada palavra. É
necessário introduzir o máximo de precisão conceitual possível. HUME (1979) apud
ANTUNES (1998) afirma que, por exemplo, uma relação significante/significado
implica na possibilidade de que uma determinada palavra - um significante - possa
ser compreendida de muitas formas distintas - os significados.
O estabelecimento de uma linguagem comum na Organização possibilita ao
grupo o entendimento e a interação com os problemas. Pois a forma de expressão do
ocorrido passa a ser entendida e compartilhada por todos, facilitando tanto a
visualização, quanto a resolução dos problemas. Para que isto ocorra é necessário o
estabelecimento uma forte unissidade teórica nos conceitos expostos em todos os
níveis da empresa.
É verossímil a preocupação nos meios acadêmicos com a transparência
conceitual (HUME, 1979 apud ANTUNES, 1998), para que não ocorram refutações
teóricas (POPPER, 1989)
envolvidos.

embasadas em problemas de linguagem entre os
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No presente estudo, o caminho traçado para evitar tal problema foi definir os
elementos fundamentais que compõem uma teoria, estabelecendo uma hierarquia
entre estes elementos. Posteriormente, comentar-se-á, sucintamente, o estado atual
destes elementos em cada grupo de pesquisa estudado:
a) Princípio: "momento ou local em que algo tem origem; causa primária"
(FERREIRA, 1988, p.529). No presente estudo refere-se a uma premissa básica
inicial verificada pelos conceptores do STP: a eliminação das perdas nos sistemas
produtivos de forma sistemática e contínua.
b) Método: "caminho pelo qual se atinge um objetivo; programa que regula
previamente uma série de operações que se devem realizar" (FERREIRA, 1988, p.
431). Definidos os princípios do modelo parte-se para os meios para alcançar tal
objetivo. Neste caso um método escolhido para eliminar as perdas nos sistemas
produtivos foi "a instituição da lógica de melhoria contínua nos processos, através
da identificação das perdas por meio do Mecanismo da Função Produção"
(SHINGO, 1996b, p.37).
c) Técnica: "maneira, jeito ou habilidade especial de executar ou fazer algo"
(FERREIRA, 1988, p. 627). São as ferramentas que oferecem o suporte aos
métodos para que estes atinjam o fim desejado. Por exemplo, no STP uma técnica
bastante difundida é a Troca Rápida de Ferramentas (HAY, 1992), (SHINGO,
1985).
d) Sistema: "reunião coordenada e lógica de princípios ou idéias relacionadas de
modo que abranjam um campo do conhecimento; disposição das partes ou dos
elementos de um todo, coordenados entre si" (FERREIRA, 1988, p. 603). Em
suma, é a estruturação de diferentes conceitos baseado em princípios claros e
perfeitamente estabelecidos, que não carecem, necessariamente, de métodos e
técnicas iguais em sua estruturação desde que possuam um princípio e lógica
comuns em sua modelagem. No caso do STP a busca da competitividade baseia-se
em um princípio chave - a redução das perdas nos processos produtivos - apoiado
por diversas técnicas e conceitos, que serão utilizadas conforme a necessidade do
ambiente produtivo estudado.
As justificativas para a

escolha do Sistema Toyota de Produção como

referencial teórico primário do estudo fundamentam-se em três fatores capitais,
descritos abaixo:
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a) STP deu origem às outras duas linhas de pesquisa e, portanto, possui uma base
teórica consolidada, que foi criada por SHINGO (1996a, 1996b) e OHNO (1997)
respaldada por ANTUNES (1998), WOMACK & JONES (1998), GHINATO (1996)
e KOSKELA (1992) entre outras. Possui, ainda, técnicas específicas responsáveis
pela operacionalização de seus princípios e conceitos;
b) Produção Enxuta ou Lean Thinking (LT) é uma corrente de pensamento da
Engenharia de Produção que visa generalizar a filosofia do STP nas empresas.
Baseia-se em 5 conceitos: (1) Valor: consiste na definição do que o cliente quer no
tempo, custo, e necessidade específicas; (2) Cadeia de Valor são todas as ações
necessárias para se levar um produto/serviço específico ao cliente final; (3) Fluxo
reflete a preocupação dos gerentes em fazer os produtos/serviços fluírem evitando a
formação de estoque e esperas; (4) Produção Puxada refere-se a necessidade de
produzir apenas o que será consumido (5) Perfeição que refere-se a constante
retroalimentação do sistema WOMACK & JONES (1998). Apesar de possuir
princípios e conceitos claros, há uma aparente carência na bibliografia de técnicas que
permitam a operacionalização destes elementos;
c) Construção Enxuta ou Lean Construction (LC) possui uma forte ligação com a
abordagem exposta acima. Entretanto, parece existir algumas pendências teóricas no
que tange as questões a serem tratadas por este grupo de pesquisa. São elas:
•

dificuldade em discernir o que é técnica, o que é conceito e o que é princípio
nos trabalhos iniciais sobre Lean Construction (KOSKELA, 1997, p.1). Estes
elementos vem sendo estudados e aprimorados continuamente como pode ser
observada em HOWEL (1999). Entretanto, segundo o autor desta
dissertação, não possuem uma modelo teórico tal qual o STP possui, que
pode ser verificado em GHINATO (1996, p.132).

•

conceitos fundamentais à implantação do STP na Lean Construction
carregam consigo um alto grau de abstração, alguns exemplos: a definição de
lotes (de transferência e de processamento) e a definição de set up, são
conceitos pouco explorados entre os estudiosos de LC19 .

•

é pouco abordado a mensuração dos ganhos obtidos com a aplicação
das ferramentas do LC em prol do objetivo principal - a redução das perdas

19

Uma ampla revisão bibliográfica foi feita sobre o assunto sendo encontrando em apenas um artigo de
SANTOS (1999) e um livro de ROTHER & SHOOK (1998) que tratam o tema. Foram realizadas ainda
entrevistas junto a pesquisadores do NORIE/UFRGS sobre o tema.
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no processo produtivo da Construção Civil de forma sistemática e contínua.
Pois apesar de evidenciarem os problemas registrados no canteiro não são
descritas as técnicas utilizadas para solucionar o problema verificado no
canteiro. Desta forma fica dificultada a comprovação da eficácia de tais
ferramentas.
Nessa dissertação, considera-se que o LT e o LC possuem grande
importância ao desenvolvimento acadêmico. Mas, segundo a lógica ‘popperiana’,
não se ajustam perfeitamente às observações empíricas verificadas no canteiro de
obra. Portanto, no presente trabalho para que se tenha um entendimento claro dos
objetivos a serem atingidos será utilizado o STP como fonte primária dos estudos.
Isto, no entanto, não invalida a leitura e a utilização de elemento do LC e LT
no presente estudo. Um exemplo ilustrativo do uso sinérgico

entre o Sistema

Toyota de Produção e a Produção Enxuta é a utilização nos cursos de capacitação
dos engenheiros e mestres de obra dos conceitos básicos da Produção Enxuta, por se
tratar de conceitos didaticamente mais fáceis de serem repassados do que a teoria
clássica do STP.
Outro aspecto teórico importante de ser ressaltado refere-se a existência de
critérios culturais, além do critérios técnicos já salientados, associados a cada uma
das linhas de pesquisa (STP, LT, LC) que devem ser observados e analisados
contextualmente no caso particular estudado.
Um exemplo de aspecto cultural que deve ser analisado antes de
implementar a tecnologia no caso particular. O Sistema Toyota de Produção foi
concebido para a indústria japonesa existindo algumas práticas gerenciais comuns
na Toyota, mas difíceis de serem adaptados a cultura brasileira e, especialmente,
para a Construção Civil. Uma destas práticas gerenciais refere-se ao incentivo dado
aos funcionários questionarem as atividades por eles desenvolvidas. Apesar de ser
uma questão interessante, válida e há anos empregada na Toyota Motor Company,
esta prática possui uma resistência cultural difícil de ser rompida no caso estudado.
Isto porque, segundo a cultura do canteiro de obras, quem mais sabe sobre o
processo é o encarregado e só a ele dá-se o direito de opinar, restando aos demais
20

colaboradores obedecer suas ordens . É, portanto, necessário preparar as pessoas
20

A forma encontrada pelo pesquisador conseguir a ampla participação dos colaboradores na discussão
crítica sobre as atividades por eles realizadas – necessita que sejam tratados além dos critérios técnicos
tais como reuniões constantes, a modelagem da pesquisa baseada na Pesquisa-ação, alguns aspectos
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para esta mudança comportamental e esta preparação perpassa os aspectos
puramente técnicos dos sistemas estudados.
Cabe ressaltar ainda uma observação sobre a formatação das idéias no
capítulo. Muitas vezes alguns assuntos já tratados serão revistos. O objetivo de tal
redundância consiste em apresentar a idéia original da forma mais detalhada
possível visando a perfeita fidelidade ao pensamento do autor tomado como
referência.
Optou-se, portanto, em repetir alguns assuntos, de modo que a seção
evidencie o mais claramente possível as idéias originais dos autores mencionados.
No entanto, este cuidado em explicar de forma detalhada as idéias dos
autores estudados não significa a plena concordância do autor desta dissertação com
as idéias expostas. Significa apenas um cuidado teórico importante para a
construção de uma solução adaptada ao ambiente estudado.
3.2 PRINCÍPIOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS QUE SUSTENTAM O SISTEMA
TOYOTA DE PRODUÇÃO
"Nós, porém, continuávamos a lembrar a nós mesmos que a imitação
descuidada do sistema americano poderia ser perigosa"
Taiichi Ohno (1988)

O estudo que segue buscou captar a essência do Sistema Toyota de Produção
ressaltando os ponto possíveis de serem utilizados na Construção Civil, partindo da
necessidade e do contexto vivido pela Toyota no período em que estas mudanças
foram efetuadas.
Partindo da indagação: "porque existe tanta dificuldade em 'decodificar' o
STP ?” SPEAR & BOWEN (1999, p.97) estudam as origens do sucesso do STP e
postulam uma explicação para tanto: “nós acreditamos, que os observadores
confundem as ferramentas e práticas que eles vêem em suas visitas às fábricas com
o sistema em si" (op. cit., p.97).
Segundo SPEAR & BOWEN (1999, p.97) "Para entender o sucesso da
Toyota, você terá de desvendar o paradoxo - você deve enxergar que a rígida
padronização é a mesma coisa que faz a flexibilidade e a criatividade possíveis".
Os autores creditam o sucesso do STP a quatro regras gerais. São elas:

culturais e humanos. Para tratar estes aspectos humanos, o autor desta pesquisa não se julgava apto. Desta
forma optou-se pelo assesoramento de uma psicopedagoga que baseado nos dados coletados pelo
pesquisador fez uma análise psico-social crítica do grupo estudado definindo quais as diretrizes básicas
para a condução dos trabalhos.
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Regra 1) Todo o trabalho será altamente padronizado abrangendo aspectos
relativos ao seu conteúdo, seqüência, tempos e resultados;
Regra 2) Toda a conexão cliente-fornecedor deve ser direta, devendo haver um
caminho lógico (sim-ou-não) para enviar os pedidos e receber as respostas;
Regra 3) O caminho de cada produto e/ou serviço deve ser simples e direto;
Regra 4) Qualquer melhoria deve ser feita em acordo com o método científico,
sob a direção de um orientador, no mais baixo nível possível da organização.
SPEAR & BOWEN (1999) salientam ainda a forte interação existente na
empresa no intuito de repassar estes conceitos a seus colaboradores. Esta interação
é parte essencial do Sistema de Gestão da Toyota, pois evidencia a importância
que a empresa dá a perpetuação de suas práticas gerenciais.
Baseado no exposto acima o presente autor acha conveniente que seja
repassado, inicialmente, um apanhado histórico sobre o contexto de formação do
STP, vivido pelo Japão e, particularmente, pela Toyota, para só então repassar-se
os conceitos e princípios do STP. Em seguida serão introduzidos o Princípio do
Não-custo e o Conceito de Autonomação e Just-In-Time, pilares do STP, que,
segundo Ohno, são as bases para a implementação do sistema.
3.2.1 Contexto Histórico
"Nenhuma nova idéia surge do vácuo. Pelo contrário, nova idéias emergem
de um conjunto em que as velhas idéias parecem não mais funcionarem".
James Womack (1992)

No Japão pós II Guerra Mundial a indústria automobilística passava por um
período difícil necessitando produzir em função da realidade do mercado poucos
carros, de vários modelos e com baixa qualidade (BLACK, 1998).
WOMACK, JONES & ROSS (1992) esclarecem o contexto social vivido no
Japão na época em que começa a desenvolver-se o STP:
•

A força de trabalho nativa do Japão já não estava mais propensa a ser tratada
como custo variável ou peça intercambiável;

•

O aumento do poder dos sindicatos, devido às novas regras trabalhistas
introduzidas pela ocupação norte americana, fortaleciam significativamente a
posição dos trabalhadores na negociação de condições favoráveis de emprego e
asseguravam sua participação nos lucros da companhia;

•

Inexistência no Japão de imigrantes temporários dispostos a enfrentar condições
precárias de trabalho em troca de remunerações compensatórias;
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•

As dificuldades financeiras por que passavam as empresas nipônicas devido à
restrição de crédito imposta pelos bancos norte-americanos provocando uma
depressão nas mesmas.
CORIAT (1994) acrescenta algumas observações mais puntuais ao contexto

acima. Com base nestas observações procurar-se-á desenhar um esboço da situação
vivida pela empresa Toyota naquela época, na seqüência cronológica em que os
fatos ocorreram:
Devido à crise propagada pela restrição de crédito, a Toyota demite um
quarto de sua mão-de-obra, o que gera revolta e ocupação das fábricas pelos
funcionários.
Graças às novas leis trabalhistas, que geram um aumento do poder dos
trabalhadores, estes mobilizam-se contra as mudanças. Após uma fase inicial
tumultuada, começam a negociar com a diretoria da empresa uma solução para o
impasse.
Da negociação são acordados: a confirmação da demissão de 25% da mãode-obra, sendo dado aos remanecentes garantias de emprego vitalício e pagamentos
gradualmente crescentes conforme o tempo de serviço. Os funcionários tornam-se
membros da comunidade Toyota, com um conjunto de direitos, inclusive a garantia
vitalícia do emprego e o acesso às instalações da empresa (alojamento, recreação,
etc.), tornando-se ativos fixos da empresa. Em troca, a companhia esperava que a
maioria dos empregados permanecessem na Toyota por toda a sua vida profissional.
Os empregados concordavam em ser flexíveis na atribuição das tarefas e
ativos na promoção dos interesses da companhia, introduzindo melhoramentos em
vez de reagirem aos problemas (WOMACK, JONES & ROSS, 1992).
3.2.2 Princípio do Não Custo
Acordados com seus funcionários, mas passando por graves dificuldades
devido à guerra, a Toyota Motor Company busca alternativas para a resolução de
seus problemas. A alternativa sugerida pelo governo japonês à empresa foi a adoção
de um modelo de produção baseado na estrutura americana. Esta alternativa foi
refutada pela empresa.
Os motivos alegados para a refutação foram a escassez de matéria-prima e de
equipamentos, disponíveis no Japão pós-guerra (WOMACK JONES & ROSS,
1992).
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Instigada por seu presidente, a Toyota Motor Company busca, então,
alternativas de sobrevivência com métodos e idéias próprias: "Alcancemos os
Estados Unidos em três anos. Caso contrário, a indústria automobilística do Japão
não sobreviverá" (TOYODA, 1945 apud OHNO,1997, p. 25).
Ohno, instigado por este desafio, começa a difundir na empresa - o Princípio
do Não Custo:
"[...] é necessário um sistema de gestão total que desenvolva a habilidade
humana até sua mais plena capacidade, a fim de melhor realçar a criatividade e a
operosidade, para utilizar bem instalações e máquinas, e eliminar todo o
desperdício" (OHNO, 1997, p. 30). A Produtividade passa a ter um outro enfoque na
21

Toyota .
Segundo SHINGO (1996b, p.109) "o Princípio do Não Custo consiste na
primeira definição desenvolvida, servindo como base para o gerenciamento da
produção." Os lucros são vistos por uma perspectiva totalmente diferente. Não
sendo mais possível aderir à formula:
Custo + Lucro = Preço de Venda
Os produtores devem determinar o preço a partir da aceitação do mercado,
empregando a fórmula (ANTUNES, 1998, p.88):
Preço - Custo = Lucro
Com essa abordagem, uma maneira de aumentar os lucros dá-se através da
redução dos custos. Para reduzir os custos, segundo o mesmo autor, o único método
é a eliminação total das perdas (op. cit.).
Sendo assim, o Princípio do Não Custo serviu como ponto central para o
desenvolvimento do STP e orientou os esforços da Toyota no sentido de
implementação de melhorias.
Deste modo o Princípio do Não Custo foi a semente que viria a gerar todo o
modelo do Sistema Toyota de Produção tal como ele é hoje conhecido.

21

SHINGO (1996a) definiu, nos períodos anteriores ao pós guerra, a produtividade como sendo a razão
entre a produção obtida em determinado período sobre o tempo necessário para a sua produção. No
entanto, o mesmo autor, afirma que tal lógica não é mais verdadeira em nossos dias. Segundo SHINGO
(1996a)A produtividade deveria ser medida como a razão entre as receitas geradas por determinado
bem/produto sobre os custos provenientes deste produto.
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3.2.3 Perdas nos Sistemas Produtivos
WOMACK & JONES (1998) em seu livro, orientam, o leitor sobre a diferença
existente entre "MUDA" (perda, em japonês) e "MOTTAINAI" (desperdício) e sua
importância para a melhoria dos sistemas produtivos.
"MUDA" é interpretada como a utilização ineficaz de um determinado recurso,
devido à execução de uma operação mal planejada enquanto "MOTTAINAI" é o
extravio/descarte, via de regra não intencional, de um determinado recurso por simples
negligência.
Um exemplo de desperdício ocorre quando, na operação de descarga de
ferragem no canteiro, os operários cometem erros e misturam tipos diferentes de
ferragens (vigas, pilares e lajes) que, de acordo com o Procedimento Operacional
Padrão, deveriam ser depositados separadamente. Isto implicará numa necessidade
futura de esforço e espera para a separação destas ferragens.
No entanto, a mesma operação pode ser exemplo de perda se for resultado do
incorreto planejamento desta descarga. Por exemplo, se não foram dimensionados no
leiaute original locais específicos, nem Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de
descarga da ferragem, não resta opção aos funcionários a não ser estocá-los todos
juntos. Neste caso o problema já estava inserido no projeto do trabalho, e,
provavelmente, não ocorreu em virtude do desconhecimento do problema pelos
funcionários.
Em ambos os casos exemplificados anteriormente ocorreram falhas. Entretanto,
as providências a serem tomadas para eliminar tais anomalias serão diferentes.
No primeiro exemplo, é necessário educar os trabalhadores para a relevância da
descarga conforme descrito no POP, ressaltando a importância para o restante do
processo produtivo. No segundo caso, que é o mais grave, é necessário melhorar o
planejamento do trabalho feito pela gerência para evitar o desperdício. Desperdício este
derivado do fato de profissionais estarem envolvidos na realização de atividades que
não agregam valor, na medida em que foram mal planejados desde a sua concepção.
A estratégia de ação para os dois tipos de anomalia é parecida, mas não igual. As
perdas nos processos produtivos necessitam que os gestores do processo dediquem-se à
melhoria sistemática e contínua do planejamento do trabalho, através da melhoria dos
projetos, definições de locais e procedimentos padronizados, ou ainda dos materiais
adaptados a situação vivida no canteiro. Enfim, os gestores devem dedicar-se a fornecer
ao trabalhador todas as informações e recursos necessários para que estes façam o seu
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serviço bem feito na primeira vez. Isto envolve aspectos tais como a qualidade na
informação, qualidade dos materiais repassados ao trabalhador, a capacitação gerencial
dos funcionários de campo (carpinteiros, ferreiros, pedreiros) e a contínua identificação
das idiossincrasias gerenciais existentes no canteiro.
Já a eliminação do desperdício é atacada no STP através da capacitação
gerencial dos funcionários de campo, para isto é necessário que os próprios
trabalhadores identifiquem suas falhas e as resolvam. É por isso que o STP dedica tanto
valor e empenho ao desenvolvimento de Atividades em Pequenos Grupos (APG), para
que os funcionários sejam estimulados a melhorarem ininterruptamente o processo
produtivo, identificando as anomalias nele existentes. Este estágio não é alcançado de
forma abrupta, sendo conquistado diariamente no canteiro através do constante
treinamento dos colaboradores.
O resultado deste aprimoramento tanto gerencial como operacional das
atividades realizadas no canteiro é resultado de um conceito maior e mais abrangente –
a Autonomação - que será explicado na seção 3.2.5.2.
Em seu livro, ao final do capítulo referente as perdas, WOMACK & JONES
(1998, p.87) postulam a necessidade de priorizar o ataque às perdas em relação ao
ataque aos desperdícios. "Certamente os programas de eliminação de desperdícios
precisam ser fomentados e os mesmos constantemente combatidos. No entanto, a
melhoria do sistema de produção resulta da análise dos processos e operações segundo a
ótica das perdas. Sendo assim, o conceito, a classificação e a utilização sistemática de
mecanismos de identificação da origem das perdas são fundamentais para a melhoria
dos sistemas produtivos".
Voltando ao exemplo anterior é necessário melhorar o planejamento do trabalho
para evitar, na fase de projeto, a má utilização dos recursos disponíveis, e não apenas
elencar uma série de falhas cometidas pelo trabalhador sem lhe proporcionar meios para
que este deixe de conviver com tais anomalias.
Esta busca contínua e sistemática da eliminação das perdas, apregoada na Toyota
através do Princípio do Não Custo, tem como objetivo aumentar a densidade de trabalho
real22 dos trabalhadores. Desta forma, pode-se dizer que "a verdadeira melhoria na

22

O trabalho segundo Ohno divide-se em três parcelas: trabalho real - trabalho que gera custo e adiciona
valor ao produto final, trabalho adicional - que gera custo e não adiciona valor, mas é necessário para a
realização do trabalho real e desperdício ou perda- trabalho que gera custo e não adiciona valor.
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eficiência surge quando produzimos zero desperdício e levamos a porcentagem de
trabalho real a 100%" (OHNO, 1997, p. 39).
Ohno classificou as perdas a serem buscadas nos processos produtivos da Toyota
e sistematicamente eliminadas da forma expressa por ANTUNES (1995):
• Perda por superprodução que se subdivide em dois tipos: i) antecipada, no sentido de
produzir antecipadamente as necessidades de estágios subseqüentes da produção e
do consumo; ii) a superprodução quantitativa, no sentido de produzir mais produtos
ou comprar mais matéria-prima que os consumidos em estágios subseqüentes da
produção ou consumo;
•

Perda por espera: associam-se aos períodos de tempo onde os trabalhadores e as
máquinas não estão sendo utilizados produtivamente, embora seus custos continuem
sendo despendidos;

•

Perda em transporte: todas as atividades de movimentação de materiais, em geral,
movimentação interna de cargas que geram custo e não adicionam valor;

•

Perda no processamento em si: são as atividades de processamento que são
desnecessárias para que o trabalho adquira suas características básicas de qualidade;

•

Perda por estocagem: significa a existência de estoques elevados de matéria-prima,
material em processo e produtos acabados, que irão acarretar em elevados custos
financeiros, bem como perdas de oportunidade de negócio;

•

Perda por movimento desnecessário: está diretamente associada aos ‘movimentos
desnecessários’ dos trabalhadores quando estes estão executando as operações
principais nas máquinas ou nas linhas de montagem;

•

Perda por produzir produtos defeituosos: consiste na fabricação de peças,
subcomponentes e produtos acabados que não atendem às especificações de
qualidade requeridas no projeto.
Mas como poder-se-ia identificar as perdas no processo produtivo? Era
essencial criar ferramentas que auxiliassem a visualização destas perdas no processo
produtivo. Isto porque para reduzir/eliminar as perdas é necessário, primeiro,
identificá-las. Com este pensamento Shingo cria o Mecanismo da Função Produção,
que consiste em mapear o processo produtivo atual apresentando as possibilidades
de melhoria do mesmo.
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3.2.4 Mecanismo da Função Produção (MFP): A Lógica dos Processos e
Operações
SHINGO (1996b) detalha como ponto de partida para a implementação do
Sistema Toyota de Produção em uma Empresa genérica, o entendimento do MFP e a
clara distinção entre a Função Processo e a Função Operação.
Na introdução do capítulo referente a implementação do STP, o autor
enfatiza a importância do entendimento da lógica de processo e operações: "Todos,
do alto executivo ao trabalhador do chão-de-fábrica, devem entender perfeitamente
os seguintes pontos, aqui divididos em processo e operações" (SHINGO, 1996b,
p.246).
Segundo ANTUNES (1995), o MFP consiste em uma rede funcional
dinâmica de processos e operações que se inter-seccionam perpendicularmente,
onde as operações são simplesmente meios para atingir-se um determinado fim,
conforme apresentado na figura 3.1.

Figura 3.1 - Separação apresentada por Shingo sobre processo e operações
FONTE: SHINGO (1996)
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Segundo SHINGO (1996b), processo é o fluxo de materiais ou produtos de
um trabalhador (ou máquina) para outro, nos diferentes estágios de produção nos
quais pode-se observar a transformação gradativa das matérias-primas em produtos
23

acabados . A transformação do concreto fluido, aço e tubulações em arcabouço de
uma edificação é um exemplo de processo na Etapa em questão.
Operação pode ser visualizada como o trabalho realizado para efetivar essa
transformação, ou seja, o fluxo de equipamentos e operadores no tempo e no espaço
transformando a matéria-prima. O ato de colocar a ferragem (aço) nas formas de
vigas, lajes e pilares de um pavimento é um exemplo de operação. Neste caso podese notar que a utilização do trabalho de operários e equipamentos transforma peças
isoladas na estrutura do prédio.
Um exemplo ilustrativo do trabalho de identificação realizado pelo MFP na
empresa é apresentado abaixo, onde é evidenciada a parte do processo produtivo
referente a concretagem da laje do pavimento. A parcela mapeada consiste no
transporte e moldagem do concreto fluido vindo da empresa fornecedora de
concreto até a sua chegada ao canteiro de obras, em seguida este concreto é levado
através de jericas até um determinado pavimento, onde ocorre a transformação de
concreto fluido, aço e instalações em arcabouço do prédio. Este mapeamento é
mostrado no desenho genérico da figura 3.2.

23

Existem autores que dão a função processo um conceito mais amplo do que o inicialmente proposto por
SHINGO (1996b). É o caso de ANTUNES (1998) que define o processo como sendo o fluxo do objeto do
trabalho (materiais, serviços e idéias) no tempo e no espaço.
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Processo de Concretagem
1

Espera do lote

Processamento

Transporte

2
2

1

Processamento

Lote esperando

Processamento

2
2
Espera do lote

Processamento

Espera do lote

Processamento

Figura 3.2 - Processo de Concretagem da laje de um pavimento

Algumas observações importantes a serem ressaltadas no exemplo dado são:
-

a presença de muitas esperas e de transportes entre os processamentos o que
configura a possibilidade de melhoria no processo tal qual vinha sendo feito
24

atualmente ;
-

importante ressaltar que a melhoria prioritária deve ter por foco o processo, ou
seja, melhorar o modo como toda a concretagem é feita atualmente; e não
melhorar as operações isoladas, tais como: transportar mais rápido o material, ou
ainda processar uma maior quantidade de produto em determinada etapa. Estas
medidas poderão vir a serem adotadas, mas em uma etapa futura após o
entendimento do funcionamento do processo como um todo.
3.2.5 Pilares de Sustentação do STP
CORIAT (1994) ressalva que o Sistema Toyota de Produção não se sustenta

unicamente no Just In Time (JIT), ou ainda no Sistema Kanban, mas sim num
modelo de organização do trabalho e de gestão da produção.

24

As melhorias propostas serão debatidas no capítulo 4.

64

As seções abaixo primarão pela elucidação dos pressupostos do modelo de
organização do trabalho e de gestão da produção adotados pelo STP definindo os
pilares que compõem este modelo de gestão da produção.
3.2.5.1
Just-in-Time (JIT)
Nesta seção serão expostas as razões, segundo Ohno, que o levaram a
conceber o Just-in-Time. Posteriormente, será definido o Just-in-Time.
OHNO (1997) inicia seu livro mencionando o contexto vivido no Japão pós
II Grande Guerra, onde basicamente a falta de confiabilidade e qualidade dos
fornecedores

somada

ao

crescimento

econômico

lento

e

à

pouca

lucratividade/produtividade das fábricas constituíam-se em presságios ruins à
indústria japonesa. Aliava-se a isto a impossibilidade da indústria japonesa de adotar
os métodos ocidentais de produção devido à escassez de recursos e equipamentos.
Metaforicamente, o autor define os meios para que a Toyota seja competitiva
em relação às empresas americanas: "[...] a empresa deve ter reduzido todo o
estoque de material semi-acabado - baixando o nível de água do rio para expor todas
as pedras, possibilitando reduzir todos os problemas" (OHNO, 1997, p.72). Ou seja,
reduzindo os estoques de produtos semi-acabados as fontes dos problemas poderão
ser rapidamente visualizadas e eliminadas.
O JIT foi criado, segundo Ohno, a partir das observações de Toyoda Kiichiro
quando em visita aos Estados Unidos deparou-se com o funcionamento dos
supermercados americanos. A idéia central do JIT era "efetuar as entregas no
momento exato, com o propósito de eliminar o estoque. Este objetivo é alcançado
em grande parte pela relação entre o prazo de entrega (E) e o ciclo de produção (P).
Se o prazo de entrega é maior que o ciclo de produção (E>P), a produção é iniciada
após o pedido firme ser recebido, exatamente no prazo marcado, sem geração de
estoque." (SHINGO, 1996b, p.235).
A instituição da lógica do supermercado em ambientes fabris inicia na
Toyota uma revolução que tem por objetivo estabelecer a sincronização e de um
ponto de vista mais geral, a redução do tempo de atravessamento. Esta revolução é
conduzida segundo o próprio autor por uma série de experiências de tentativa e erro
que vão desde a redução do tempos de set up's, passando pela implantação dos
sistemas Kanbans, até chegar ao Just-in-Time tal qual é conhecido hoje em dia.
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MOTTA (1993) analisando as várias abordagens (MONDEN, 1994;
BEZERRA 1990; HAY, 1992; SCHONBERGER, 1992) envolvendo o JIT realizou
uma redefinição e conciliação metodológica em torno do tema, conceituando o JIT
da seguinte forma:
"O Just-In-Time é, única e exclusivamente, uma técnica que se utiliza de
várias normas e regras para modificar o ambiente produtivo, isto é, uma técnica de
gerenciamento, podendo ser aplicada tanto na área de produção como em outras
áreas da empresa" MOTTA (1993) apud GHINATO (1996, p. 80).
O JIT tem por finalidade estabelecer o fluxo contínuo (ou sincronizado) de
produtos e/ou serviços pelo processo produtivo através do fornecimento de produtos
no tempo, local, qualidade, quantidade e custo desejadas pelo cliente.
Segundo ANTUNES (1998) existe uma relação entre o JIT e a Autonomação
e as demais técnicas e princípios do STP. SHINGO (1996a) apud ANTUNES (1998,
p. 222) mostra a construção do STP

definindo "a articulação conceitual das

Técnicas e Princípios que foram utilizadas para debelar as chamadas 7 Perdas",
conforme apresentado na figura 3.3.
As inovações propostas por Ohno foram classificadas por ANTUNES (1998)
em um "conjunto de subsistemas que suportam os Sistemas de Produção com
Estoque-Zero", são eles:
a) Subsistema de Defeito-Zero (Autonomação/CQZD/Poka-Yoke);
b) Subsistema de Quebra-Zero (MPT);
c) Subsistema de Pré-Requisitos básicos de Engenharia de Produção (Troca Rápida
de Ferramentas, Leiatue celular, Operação-Padrão);
d) Subsistema de Estoque-Zero (Kanban);
e) Subsistema de qualidade na gestão.
Para uma compreensão da inter-relação e entendimento conceitual dos
subsistemas acima apresentados ver ANTUNES (1998), OHNO (1997) e SHINGO
(1996a, 1996b).
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Figura 3.3 - Sistema Toyota de Produção: Mecanismo da Função Produção, o Princípio do
Não-Custo e as 7 Perdas
FONTE: SHINGO(1996a) apud ANTUNES (1999)

3.2.5.2
Autonomação
Nesta seção serão expostas as razões, segundo Ohno, que o levaram a
referenciar a Autonomação como um dos pilares do STP. Posteriormente, será
apresentada uma definição de Autonomação. Finalmente, serão debatidos alguns
pontos fundamentais para a implementação de princípios da Autonomação nos
moldes propostos pelo Sistema Toyota de Produção.
O ponto de partida para a Autonomação nos moldes toyotistas é resumido
por WOMACK, JONES & ROSS (1992, p.45) da seguinte forma: "De volta à
fábrica, Taiichi Ohno se deu conta das implicações desse compromisso histórico: a
força de trabalho se transformara num custo fixo tanto quanto, a curto prazo, a
maquinaria da companhia, e, a longo prazo, o que era ainda mais importante. Afinal,
a maquinaria velha poderia ser depreciada e posta fora, mas a Toyota teria de obter o
máximo de seus recursos humanos por um período de 40 anos. [...] Fazia, portanto,
sentido aproveitar as qualificações dos trabalhadores, seus conhecimentos e
experiência, e não só sua força física."
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Desta necessidade de utilizar não só a força física mas as experiências e
qualificações dos trabalhadores surge o conceito de Autonomação. Um conceito
novo mas vital para a obtenção de melhores resultados, segundo OHNO (1997).
Segundo GHINATO (1996, p.85), "Autonomação consiste em facultar ao
operador ou à máquina a autonomia de parar o processamento sempre que for
detectada qualquer anomalia". Grande parte do seu livro é dedicado a analisar em

Figura 3.4 - Estrutura do STP
FONTE: GHINATO (1996)

68

profundidade as ligações deste pilar com os demais construtos do STP, conforme
apresentado na figura 3.4.
CORIAT (1994) associa Autonomação a algo mais amplo, definindo-a como
a transferência às máquinas, através de dispositivos mecânicos ou organizacionais,
da inteligência dos seus operadores a fim de prevenir/evitar que erros ocorressem no
processo produtivo. Esses dispositivos poderiam ser inseridos no processo de várias
25

formas, através dos Poka-Yokes , da ação imediata dos operadores, da utilização da
estratégia de Inspeção na Fonte, entre outros.
A conceituação sobre Autonomação pode adquirir particularidades
dependendo dos autores citados. No entanto, o objetivo almejado com tal elemento é
bastante claro, segundo CORIAT (1994, p.54). Segundo o referido autor, “Ohno
iniciou um processo de desespecialização e intensificação do trabalho junto aos
trabalhadores, constituindo as duas faces de um mesmo e único movimento. Este
movimento tinha como núcleo a intensificação do trabalho não mais através da
parcelização e microtempo como se fez na via norte-americana taylorista” (op. cit.,
26

p.54). Mas sim através da desespecialização e do tempo partilhado .
ANTUNES apud GHINATO (1996) propõe-se a analisar mais detidamente
os elementos que compõem a Autonomação nos moldes toyotistas. Segundo o
referido autor, a Autonomação envolve dois eixos inter-relacionais de análise: a
lógica da Autonomia e da Automação.
Do ponto de vista Autonomia, quatro aspectos devem ser destacados:
a) o aspecto histórico do surgimento do conceito de Autonomação e sua relação
com o rompimento de alguns pressupostos básicos dos Sistema de Produção
propostos por Taylor e sustentados pela produção em massa;
b) o surgimento do conceito de operadores multifuncionais;
c) a possibilidade de ampliação do conceito de Autonomação para operações
essencialmente manuais;
d) ampliar o conceito de Autonomação para outras aplicações sistêmicas, tais
como: aspectos relativos à segurança do trabalho, desperdício de energia, entre
outros.

25

Poka-Yokes são dispositivos a prova de falhas inseridos no processo produtivo. Para maiores detalhes
ver SHINGO (1986) (1996b, p. 151-153).
26
Desespecialização e tempo partilhado - refere-se à atribuição de multifuncionalidade aos operadores
possibilitando a eles operar várias máquinas, e, quando possível operá-las simultaneamente.
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Do ponto de vista histórico, a lógica da Autonomação surgiu com Kiichiro
Toyoda. Ele inventou uma máquina de tear revolucionária que possuía uma
característica inovadora: desligava-se automaticamente (ou seja, sem a presença do
homem), quando a quantidade projetada era atingida ou quando ocorria algum
problema de qualidade durante o processo.
Segundo ANTUNES apud GHINATO (1996, p.XV) “Precisamente, neste
momento, dá-se um claro rompimento com a lógica taylorista de ‘um homem/um
posto/uma tarefa’. Assim, na Toyota têxtil uma operadora era capaz de operar,
simultaneamente, mais de 10 teares. Alguns anos depois, esta lógica foi utilizada por
Taiichi Ohno no desenvolvimento do Sistema Toyota de Produção. Nesta ocasião,
Ohno formalizou este conceito batizando-o de Autonomação”.
Corroborando com as análises feitas por Antunes, o trabalho a seguir
retratará a Autonomação voltando-a para os aspectos relativos à autonomia em
detrimentos da Automação. A razão para tanto deve-se às características particulares
do meio estudada onde as operações são essencialmente manuais e os operadores
são, predominantemente, monofuncionais.
Mas o que corresponde à Autonomação? Como ela se faz presente nas
organizações? Que elementos são utilizados para que o conceito seja consolidado?
A analogia sugerida por OHNO (1997, p. 63) para que se compreenda a
importância da Autonomação no STP é feita comparando "os nervos autonômicos
dos seres humanos e as organizações empresariais definindo ambos como sendo
responsáveis por fazer julgamentos autonomamente no nível mais baixo possível".
OHNO (1997) postula que com a Autonomação, “a empresa deveria ter
reflexos que possam responder instantaneamente e suavemente às pequenas
mudanças no plano sem ter que ir ao cérebro (gerência). É semelhante ao reflexo de
piscar ao olhos quando há poeira [...]” (op. cit., p.64).
A Autonomação desta forma possibilitaria que pequenos problemas de
produção sejam detectados, analisados e tratados pelos próprios funcionários de
campo, sem que seja necessária a intervenção da gerência.
Para que tal atitude seja alcançada Ohno ensina que uma empresa dever ser
criar “um mecanismo de sintonia fina na empresa que possibilite que as mudanças
não sejam sentidas como tal” (op. cit., p.64).
Ao longo do livro, OHNO (1997) define algumas características necessárias
para que a empresa alcance o estágio avançado de Autonomação.
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Uma das características fundamentais salientadas por Ohno refere-se à
importância da flexibilidade nos meios fabris e os malefícios que são originados
com um planejamento rígido: "Diz-se que quanto mais forte a coluna vertebral, tanto
mais facilmente ela se curva. Esta elasticidade é importante. Se algo der errado e a
coluna for engessada, esta área vital fica rígida e pára de funcionar. Fixar-se a um
plano uma vez que ele esteja estabelecido é como engessar o corpo humano. Não é
saudável" (OHNO, 1997, p.64).
A instituição da Autonomação, no entanto, não é algo simples de se realizar
na prática pois envolve a ruptura na empresa de práticas organizacionais e gerenciais
arreigadas e consagradas. É preciso que ocorra um convergência de esforços
instituindo uma cultura de melhorias nos processos, um questionamento contínuo do
status quo. Trata-se de mudar não só o padrão mas o que SENGE (1990) chama de
“mudança no modelo mental”. Esta ruptura dar-se-á em etapas.
Em um primeiro momento, projetando uma forma inovadora de gestão do
trabalho que possibilite o desenvolvimento não só dos processos, mas das pessoas
que trabalham nos mesmos.
Esta nova forma de gestão do processo, inicialmente, estabelece um projeto
de trabalho que define a carga de trabalho, as metas diárias, o efetivo mobilizado e a
inter-relação entre os projetos. Desta forma, o projeto de trabalho servirá para que
as pessoas envolvidas tenham em mente, de uma forma mais estruturada e
sistematizada, o que devem fazer para que o produto/serviço atenda as necessidades
do cliente com o mínimo de esforço possível.
Em seguida com o projeto do trabalho esboçado, é preciso conscientizar e
capacitar as pessoas envolvidas que, a partir de então, elas serão remuneradas pelo
que elas pensam e não apenas pelo esforço físico envolvido no trabalho.
Deste modo estar-se-á incentivando financeira e socialmente as pessoas a
evoluírem, questionando e analisando criticamente o processo produtivo, com
suporte técnico e gerencial para tanto.
Uma vez instituída esta nova visão sobre o conceito de

trabalho, é

necessário que se difunda tal conceito entre os colaboradores, incentivando as
pessoas a simplificar o processo produtivo na qual encontram-se inseridas.
OHNO (1997, p. 63) caracteriza a Autonomação como sendo uma prática de
questionamento e melhoria contínua do processo produtivo desde os níveis mais
baixos até os níveis mais elevados de uma organização.
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Realizada a fase de ruptura com a forma de gestão anterior através da
concepção do já citado projeto de trabalho, é necessário incentivar a pró-atividade
diante dos problemas. Inicia-se, então, uma fase de melhorias incrementais. De
forma geral, as melhorias nesta fase são feitas continuamente e são intituladas de
Kaizen

27

(FALCONI, 1992), ou seja, a cultura da insatisfação com o erro. Nesta

nova forma de abordagem o erro não mais é encarado com uma ação que deve ser
punida a quem o comete, mas com uma postura pró-ativa e compartilhada,
observando-se no erro uma possibilidade de melhoria concreta ao atual processo de
produção. Ohno define estas modificações discutidas como "a revolução de
consciência" (OHNO, 1997, p. 35).
Tais modificações, obviamente, não se resumirão somente à revolução de
consciência dos funcionários. Na nova forma de gestão do trabalho descrita acima é
preciso que se estabeleçam mecanismos organizacionais que identifiquem os erros e
possibilitem aos atores agirem sobre estes, evitando sua reincidência. Segundo
CORIAT (1994, p.52) "A preocupação em evitar defeitos é assim construída no
próprio coração dos dispositivos organizacionais".
Fundamentalmente o conceito de Autonomação pode ser tratado como a
continuação dos trabalhos de Taylor (CORIAT 1994). Segundo o referido autor,
Taylor desenvolveu nos Estados Unidos uma lógica de Engenharia de Produção
baseada na separação radical entre quem planeja e quem executa. OHNO
paradoxalmente reagrupou função e tarefas capacitando o funcionário a realizar o
máximo de funções possíveis (op. cit., 1994).
A Autonomação como é descrita nesta dissertação é definida por CORIAT
(1994) como uma revolução causada na Toyota, fundamentada em uma quádrupla
reagregação:
a) a primeira reagregação decorreu da racionalização do trabalho através,
principalmente, da aplicação prática dos conceitos de polivalência e
pluriespecialização;
b) a segunda reagregação é constituída pela re-introdução nas funções dos
operadores diretos das tarefas e funções de diagnóstico, reparo e manutenção; a
Autonomação só tem sentido e eficácia se os operadores diretos têm igualmente
o encargo da observação e da manutenção cotidiana das máquinas;
27

Refere-se à promoção de melhorias contínuas que visam eliminar as causas fundamentais que
ocasionam os resultados indesejáveis e, a partir da introdução de novas idéias e conceitos, estabelecer
novos ‘níveis de controle’.
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c) a terceira reagregação centra na desespecialização é constituída pela
reintrodução das tarefas de controle-qualidade nos próprios postos de fabricação;
d) assiste-se também a uma reagregação das tarefas de programação às tarefas de
fabricação, reagregação esta que constitui o princípio e a condição de existência
do sistema Kanban.
As reagregações proporcionadas pela Autonomação ao STP tem como uma
conseqüência proeminente a flexibilização pretendida por Ohno. Isto porque é
fornecida autonomia aos operadores para intervirem no processo produtivo e
ferramentas organizacionais que possibilitam esta flexibilização da produção
(sistema Kanban, Troca Rápida de Ferramentas, entre outros). Outra conseqüência
da Autonomação é a criação, na empresa, de um vínculo forte entre sua Força de
Trabalho ou como redenomina Ohno, Mentes de Trabalho e a gerência da empresa.
Desta forma a empresa passa a apoiar-se nas decisões tomadas no ‘chão-defábrica’ o que implica numa cumplicidade entre a gerência e a Mente de Trabalho na
tomada de decisões.
Outro ponto fundamental para a implementação dos princípios da
Autonomação refere-se à multifuncionalidade. A introdução da Autonomação
permitiu ao STP a redução e/ou eliminação das perdas por espera do trabalhador.
Com as máquinas habilitadas para se ‘auto-supervisionarem’, ou seja, pararem ao
menor sinal de anormalidade no processamento, os trabalhadores podem ser
treinados para operarem outras máquinas durante o processamento do produto na
primeira máquina, instituindo multifuncionalidade para a mão-de-obra.
GHINATO (1996, p. 141) salienta a importância que a multifuncionalidade e
a Autonomação conjuntamente possuem: "[...]Anteriormente comentou-se que a
Autonomação é capaz de eliminar as perdas por fabricação de produtos defeituosos,
por superprodução quantitativa e por espera do trabalhador, mas, em verdade, esta
última é realmente reduzida ou eliminada através da associação entre Autonomação
e a multifuncionalidade".
Para isso a multifuncionalidade deve ser entendida em sua amplitude
potencial real para o desenvolvimento da organização. O entendimento da
problemática acima exposta, no entanto, só será alcançada através do esclarecimento
de uma questão central – a quebra de paradigmas funcionais.
A multifuncionalidade só é conquistada com a quebra dos paradigmas
funcionais estabelecidos na empresa, tal qual Ohno realizou na Toyota. É preciso
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desenvolver as pessoas para que elas venham a possuir habilidades maiores do que
as mínimas necessárias para o desenvolvimento de suas funções básicas no processo
produtivo. Esta capacitação pode ser conquistada de três formas genéricas:
simplificando e reorganizando o trabalho feito atualmente, através de treinamento e
educação dos trabalhadores aumentando o potencial de trabalho no processo
produtivo, ou através da combinação de ambas.
Para que a quebra de paradigmas funcionais ocorra é necessário que a
organização e algumas pessoas decisivas no processo produtivo estejam aptas e
apoiem esta mudança, pois sem o apoio da organização e destes elementos a
Autonomação torna-se uma sugestão vazia e impraticável.
Existem, ainda, outras linhas de pesquisa que estudam a Autonomação,
porém sob outro enfoque que pode ser utilizado no presente estudo. Uma analogia
interessante para a instituição da Autonomação nas organizações pode ser observada
em MORGAN (1996). Este autor faz referência as capacidades cientificamente
comprovadas do cérebro humano transladando estas características para um novo
modelo de gestão organizacional. MORGAN (1996, p.81), em dado momento,
28

questiona sobre a possibilidade de repassar a flexibilidade

que o cérebro possui

para as organizações: "Será possível planejar organizações de tal forma que tenham
a capacidade de ser tão flexíveis, resistentes e engenhosas como o funcionamento do
cérebro?" Baseado nesta premissa, o autor discorre sobre aspectos importantes que
devem ser reverenciados na concepção desta nova forma de gestão. São eles:
•

Conceber um modelo de gestão onde o cérebro metaforicamente, represente a
capacidade do todo organizacional e não apenas o processo de administração
estratégica e controle;

•

Uma forma de gestão da organização seguindo os princípios holográficos, ou
seja, o todo deve estar contido em todas as partes;

•

Priorizar e re-estruturar os sistemas de informação, tornando-os mais
temporários e que apresentem maior redundância de informações, contrariando
os modelos tradicionalmente utilizados, que, em geral, são altamente rotinizados
e com pouca redundância de informações;

•

Estímulo à aprendizagem e ao auto-questionamento constante do sistemaaprendizagem em circuito duplo. Os funcionários não devem tão somente

28

Tal como apregoa OHNO (1997, p. 63)
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comparar um resultado com o padrão, detectar e corrigir os erros encontrados,
mas devem ir além, questionando o próprio padrão o qual está sendo comparado
(MORGAN, 1996, p.91);
•

Discutir meios e não metas, focalizando nas restrições da empresa;

•

Grande interligação entre as partes componentes;

•

Criar simultaneamente especialização e generalização;

•

Criar a capacidade de auto-organização, quando sentir-se esta necessidade.
O autor salienta que não existem organizações que sigam todos estes

princípios. Entretanto, segundo ele, a abordagem sugerida evidencia tópicos
importantes que devem ser lembrados na concepção de modelos de gestão voltados
para a Autonomação.
Analisando, detalhadamente, as características acima pode-se notar uma
semelhança nas abordagens sugeridas por (MORGAN,1996) e OHNO (1997) sobre
a Autonomação, pois ambos apregoam i) a participação ampla dos colaboradores no
planejamento das ações; ii) a ‘socialização’ das informações; iii) análise crítica dos
padrões instituídos; iv) a priorização no aprimoramento do processo em detrimento
do produto fabricado.
Outro aspecto pouco comentado na literatura é a verdadeira abrangência da
Autonomação. Quando afirma-se que a Autonomação consiste em verificar a
presença de erros e eliminar a fonte destes erros há uma tendência de se pensar nos
colaboradores detectando falhas nas ‘peças’ produzidas no ‘chão-de-fábrica’ para
tão logo repararem este erro através de inspeção ou da utilização de técnicas tipo
poka-yoke. Mas isto não resume o que é a Autonomação. Existem vários meios de se
utilizar a inteligência dos colaboradores em prol da empresa, uma destas formas é a
detecção de falhas nas ‘peças’ produzidas, que consiste no tratamento e ataque as
anomalias identificadas na produção. No entanto, existem outras formas de
solucionar os problemas verificados na produção. Muitos exemplos podem ser
obtidos em outras fontes de estudo tais como Pensamento Sistêmico ou a Gestão do
Conhecimento. Utilizar-se-á um exemplo ocorrido no presente estudo, para ilustrar a
Autonomação em um sentido amplo:
Mapeado a parcela do processo produtivo referente a colocação da ferragem
na Estrutura do prédio, obteve-se a situação mostrada na figura 3.5:
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Processo de Colocação de Armaduras (pilares e vigas)
1
Transporte
Estoque de ferragem
(bancada)

Transporte Manual
a área desejada
( 2 vergalhões
ou 1 viga/ pilar )

mecânico/manual
ao andar desejado

Espera do lote
( 25 vergalhões
ou 1 viga/ pilar)

2

1
Estoque de
vigas/verg./pilar

Transporte ao
local desejado
no andar
(1 peça)

Espera do lote
(Ferragem necessária

esperando
acabar o transporte

p/fazer
a viga/pilar)

2

Processamento
(Montagem da peça )

Figura 3.5 - Processo de colocação de armaduras (ferragem)

No mapeamento relatado acima são retratados os vários estágios que a
ferragem passa até tornar-se a armadura de uma viga, pilar ou laje no pavimento.
Inicialmente esta ferragem é estocada na bancada, posteriormente ela é transportada
manualmente até o elevador desejado onde aguarda pela formação de um lote
mínimo (aproximadamente 25 peças), é realizado o transporte manual e/ou
mecânico do lote. Este lote é novamente estocado, agora no pavimento desejado.
Finalmente a ferragem é transportada manualmente ao local desejado onde aguarda
que o ferreiro a monte.
Partindo da situação atual, apresentada acima, foram apresentados aos
colaboradores os pontos falhos do sistema atual e discutidas as melhorias possíveis
no sistema vigente. Após um debate, foi feito um plano de ação para reduzir o
tempo de ciclo de colocação da armadura da ferragem, através da redução das
esperas e dos transportes existentes no fluxo.
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Este plano de ação consistia na concepção de inovações na forma de depósito
dos vergalhões no canteiro, nos meios de transporte destes materiais, dentro e fora
do canteiro de obras no gerenciamento mais eficaz do fluxo de informações e uma
29

parceria junto aos fornecedores
O que fazer ?

1o
Momento

2o
Momento

Planejar o Trabalho

Aprimorar os meios de
transporte

conforme evidenciada na figura 3.6.
Como fazer ?

Engenheiro indica quando, quanto e quais peças devem ser produzidas com
15 a 20 dias de antecedência ao encarregado da ferragem, fixando uma
programação de produção
Encarregado a partir da programação da produção e dos projetos de
produção (fornecidos pela Gerdau) procura as peças necessárias a cada
elemento (viga, laje, pilar)
Definir a localização de áreas de estoque para os materiais a serem
trabalhados no pavimento, estabelecendo um sequenciamento destes
materiais
Numerar os pilares, lajes e vigas e a posição dos mesmos facilitando para
os funcionários a identificação das peças procuradas
Desenvolver equipamentos para o transporte de vigas e pilares
Confecção de um equipamento que auxilie o recebimento do material no
canteiro

3o
Momento

Organizar o Canteiro
No que refere-se a
ferragem

Mudança no relatório de recebimento de materiais da Armafer
Confecção de um Quadro para o Controle Visual do Estoque
Redefinição do lay out da área de abastecimento da Ferragem

4o
Modificar o processamento
Momento

Substituir a ferragem convencional da laje por tela soldada

Quem irá
fazer ?
Eng. Ricardo,
João,Ronaldo,
Eng. Rodrigo
Eng. Ricardo,
João,Ronaldo,
Eng. Rodrigo
Ervino, Ronaldo
e Eng. Rodrigo
Ronaldo e Eng.
Rodrigo
Vander,
Vanderley (Poli)
e Eng. Rodrigo
Vander,
Vanderley (Poli)
e Eng. Rodrigo
Bing(Gerdau) e
Eng Rodrigo
Eng. Ricardo,
Antônio,Ronaldo,
Eng.Rodri
go Denise,
Engª
Eng. Rodrigo
Eng Ricardo, Sr.
Luiz (compras) e
Eng. Rodrigo

Figura 3.6 - Plano de ação tomado a partir do debate com os colaboradores sobre o mapeamento

O trabalho descrito acima reflete o uso da Autonomação não apenas na
identificação de erros puntuais já existentes, mas em um objetivo maior - o uso
sinérgico da inteligência e experiência de todos os envolvidos na elaboração de um
novo Procedimento Operacional para o processo de colocação de armadura através
do estudo das práticas utilizadas em toda cadeia produtiva envolvida (fornecedores
de Mão de Obra e de material e a empresa estudada).
No exemplo anterior foi identificado que as pessoas perdiam muito tempo
procurando o lote de material que seria montado, transportando verticalmente a
ferragem e colocando as vigas nas posições corretas. Para sanar tal anomalia foi
feita uma mudança em algumas operações internas da empresa e na relação entre a
empresa e seu fornecedor de matéria-prima. Ou seja, a resolução do problema
envolveu um re-arranjo na cadeia produtiva da Empresa estudada.
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A apresentação do plano de ação não tem o objetivo de detalhar as atitudes tomadas apenas apresentar
o resultado da discussão na formatação originalmente utilizada no canteiro, tanto o diagnóstico quanto o
plano de ação serão detalhadamente descritos no capítulo 4.
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O objetivo do exemplo citado acima é evidenciar o uso da Autonomação de
uma forma mais abrangente do que a usualmente difundida. A Autonomação não
deve ser utilizada exclusivamente para melhorar as operações minimizando a
possibilidade da ocorrência de erros e defeitos nos produtos. Sua função prioritária,
seguindo a lógica toyotista, é enxergar a forma de produção como um todo e
questioná-la. Faz parte da Autonomação a melhoria de operações. Entretanto, os
grandes avanços provem das críticas ao projeto global de trabalho tal como ele vem
sendo concebido atualmente. Ao vislumbrar e atacar-se erros de projeto ou de
planejamento é que está-se executando o domínio pleno da Autonomação.
Para que a Autonomação alcance este domínio pleno na empresa é
necessário estabelecer alguns pré-requisitos básicos. O modelo apresentado por
GHINATO (1996) elucida os pontos centrais desta implantação sendo exposto na
figura 3.4. Esta figura mostra as etapas a serem seguidas na implementação do
Sistema Toyota de Produção em uma indústria genérica que não necessariamente
representa o caso estudado, mas define um ponto de partida válido. GHINATO
(1996) define, por exemplo, a necessidade de se ter sedimentado os conceitos de
Controle de Qualidade Total (TQC estilo Japonês) para que se inicie a
implementação do STP em um empresa. KLIPPEL (1999b) vai mais além
afirmando que é indispensável para que exista objetivamente Autonomação,
estabelecer um clima organizacional na empresa que crie um ambiente propenso a
inovação. Caso queira-se aprofundar na discussão sobre Autonomação em um
sentido amplo, pode-se verificar vários autores que trabalham com este tema
(MORGAN, 1996, SENGE et al 1990, 1996, 1999, MACKE 1999). Porém neste
momento é apropriado, fundamentalmente, difundir-se o uso da Autonomação e
assim incentivar a prática deste conceito em sucessivas experiências reais de
implantação. Esta etapa deve ser deguida de uma análise crítica das melhores
práticas dentre as disponíveis.
3.3 O SISTEMA ENXUTO DE PRODUÇÃO (LEAN PRODUCTION)
Nesta seção serão verificados o contexto de surgimento, os conceitos e os
elementos que compõe a Produção Enxuta.
O desenvolvimento dos trabalhos sobre a Produção Enxuta surgiram a partir
de uma conferência internacional ocorrida no Massachusetts Institute of Technology
(MIT) onde uma série de pesquisadores examinavam os problemas com os quais a
indústria automobilística se defrontava.
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"Estávamos bem mais pessimistas acerca da indústria automobilística e da
economia mundial. Havíamos chegado à conclusão de que as indústrias
automobilísticas européias e norte-americanas dependiam de técnicas quase
inalteradas desde o sistema de produção em massa de Henry Ford, e que tais
técnicas simplesmente não eram competitivas em relação a um novo conjunto de
idéias das quais as empresas japonesas haviam sido pioneiras" (WOMACK, JONES
& ROSS, 1992, p. V).
Esta necessidade deu início a um "programa ambicioso - transcender a
pesquisa convencional, explorando os mecanismos criativos para a interação
indústria-governo-Universidade em bases internacionais"(WOMACK, JONES &
ROSS, 1992, p. VI). O programa consistia na investigação da indústria automotiva
mundial analisando as diferentes práticas produtivas existentes e reportando quais
dentre elas se destacam tanto em lucratividade quanto em eficácia, através de um
grande trabalho de benchmark.
O estudo dos elementos que originaram a Produção Enxuta, começaram a ser
desenvolvidos na década de 70 devido a fatos novos no cenário mundial,
especialmente no Japão, que evidenciaram o declínio da produção em massa. Os
principais fatos deste novo cenário encontram-se descritos na seção 3.2.1.
Esta nova situação, aliada a estagnação da economia japonesa e ao
repactuamento entre trabalhadores e a alta chefia remete a Toyota Motor Company,
precursora da Produção Enxuta, em uma busca por estratégias diferentes das
convencionais para a sobrevivência no mercado.
Taiichi Ohno, então gerente de produção da Toyota, revendo os livros
clássicos escritos por TAYLOR (1995) e FORD (1926, 1927),

os recriou

criticamente para a situação que a Toyota vivia, levando em conta as peculiaridades
do seu meio fabril e as peculiaridades do mercado japonês, criando um novo modelo
de gestão da produção.
Neste novo modelo iniciam-se estudos sobre uma variável dos sistemas
produtivos, até então pouco estudada, que começa a ser priorizada - a flexibilização
da produção.
Segundo WOMACK, JONES & ROSS (1992, p.63) “A conformação dada a
esta nova empresa, moldada com o enfoque distinto do tradicional, acarreta em
particularidades que devem ser analisadas em detalhes. O autor acrescenta ainda que
" para entendermos corretamente a produção enxuta, temos de examinar cada etapa
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do processo, começando com o projeto e a engenharia do produto e, no outro
extremo, ultrapassando a fábrica, para atingir o consumidor que depende do
automóvel em seu dia-a-dia. Além disso, é fundamental entender o mecanismo de
coordenação para harmonizar todas essas etapas." (op. cit., p.63)
3.3.1 Conceitos da Produção Enxuta
WOMACK & JONES (1998) propunham a possibilidade de generalizar a
utilização da Produção Enxuta para qualquer tipo de empresa através de 5 princípios
chaves para o entendimento e implantação da mesma. São eles:
3.3.1.1 Valor
O conceito de valor constitui-se no ponto de partida essencial para a
produção enxuta. É importante perceber que o valor só pode ser definido pelo
cliente final. Ele só é significativo quando expresso em termos de um produto
específico - um bem ou um serviço e, muitas vezes, ambos simultaneamente - que
atenda às necessidades do cliente a um preço específico em um momento
específico" WOMACK & JONES (1998, p.4).
WOMACK & JONES (1998, p.8) postulam que "É preciso que a empresa
saiba exatamente o que o cliente deseja definindo precisamente o valor em termos
de produtos específicos com capacidades específicas oferecidas a preços específicos
através de diálogo com clientes específicos. Para fazer isso, é preciso ignorar os
ativos e as tecnologias existentes na empresa e repensar as empresas com base em
uma linha de produtos com equipes de produção fortes e dedicadas".
Especificar o valor com precisão é o primeiro passo essencial no pensamento
enxuto. WOMACK & JONES (1998, p.8) salientam "Não oferecer o bem ou serviço
30

da forma certa é muda ".
Um contra-exemplo ilustrativo, citado pelos autores como um setor
despreocupado com a noção de valor de seu produto para o cliente é o setor de
empresas aéreas. Neste setor os clientes são submetidos a várias esperas, inspeções e
conexões para chegarem a um destino. A priorização destas empresas é a utilização
de seus ativos da forma mais eficiente possível transportando grandes lotes de
pessoas em um avião de grandes proporções.
WOMACK & JONES (1998) propõem uma reformulação nos objetivos das
companhias aéreas. Estas deveriam objetivar a condução de forma rápida e segura
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de seus cliente de um lugar a outro sem paradas ou esperas. Para isto sugerem a
adoção de aviões menores, mais ágeis, que fizessem roteiros pouco usuais, mas com
menos conexões e esperas no processo.
3.3.1.2 Identifique a Cadeia de Valor
A Produção Enxuta precisa ir além da empresa, unidade padrão de
acompanhamento dos negócios no mundo inteiro. A idéia consiste em observar o
todo: o conjunto inteiro de atividades envolvidas na criação e na fabricação de um
produto específico. Para WOMACK & JONES (1998, p.10) "O mecanismo
organizacional necessário para identificar a cadeia de valor é chamado de
empreendimento enxuto, ou seja, uma reunião lógica e seqüencial de todas as partes
(empresas) envolvidas no processo produtivo a fim de criar um canal para a cadeia
de valor como um todo".
No exemplo anterior, do setor de empresas aéreas, poder-se-ia formar um
pool de empresas que oferecesse aos passageiros: o transporte aéreo, o translado,
hospedagem, emissão de passaportes e despacho da bagagem através de um cartão
magnético ou senha, evitando transtornos e esperas aos passageiros no decorrer de
uma viagem internacional, por exemplo.
3.3.1.3 Fluxo
Uma vez que o valor tenha sido especificado com precisão, que a cadeia de
valor de determinado produto tenha sido totalmente mapeada pela empresa enxuta, o
próximo passo no caminho para a produção enxuta consiste em fazer com que as
etapas definidas, que criam valor, fluam.
WOMACK & JONES (1998, p.11) criticam "o mundo mental de 'funções' e
'departamentos', uma convicção comum de que as atividades devem ser agrupadas
pelo tipo, para que possam ser realizadas de forma mais eficiente e gerenciadas com
facilidade, ou seja, o senso comum diz que as tarefas semelhantes devem ser
realizadas em lotes (preferencialmente lotes grandes) para maximizar a utilização
dos recursos despendidos com estas tarefas."
Segundo WOMACK & JONES (1998, p.11) " Quanto maior o lote, segundo
a visão enxuta, maior será a espera do processo para este continuar a fluir. Na
produção enxuta o importante é que o produto final seja liberado no momento exato
e não que os recursos sejam alocados o máximo possível. Esta diferença sutil, mas
30

Muda – significa perda, em japonês.

81

de enorme repercussão prática é o cerne para o estabelecimento de fluxo nas
31

empresas ."
Esta abordagem dada ao fluxo vem de encontro a uma necessidade muito
presente na Construção Civil, onde a lógica de gerenciamento do processo produtivo
é voltada para o máximo aproveitamento da Força de Trabalho, em detrimento do
fluxo contínuo e ininterrupto dos lotes de produção. Este tipo de abordagem, muitas
vezes, repercute em perdas para o processo produtivo como um todo, pois está-se
alocando a Força de Trabalho para a primeira tarefa que necessitar, a qual não
necessariamente significa a tarefa prioritária.
Sob este aspecto, o autor retoma ao pensamento originalmente defendido por
OHNO (1997) que vinculava a capacidade e flexibilidade do sistema produtivo às
necessidades dos clientes.
Ou seja, nos sistemas produtivos deve-se dar certa importância a otimização
na alocação de recursos desde que atenta as necessidades do cliente em relação a
custo, prazo e qualidade. O grande problema nas empresas é transformar a economia
proporcionada pelo otimização dos recursos em um fim em si mesmo, dando mais
importância a esta otimização do ao objetivo final da empresa, que deveria ser a
satisfação do cliente final.
3.3.1.4 Produção Puxada
Segundo WOMACK & JONES (1998), após o estabelecimento do princípio
de valor, cadeia de valor e fluxo nas empresas ocorrerá um redução grande dos
estoques. Em particular, tem-se observado uma redução no tempo de atravessamento
do produto, gerando na empresa um fluxo de caixa extra.
Isto ocorre graças à capacidade adquirida pela empresa de projetar,
programar e fabricar exatamente o que o cliente quer quando o cliente quer.
Segundo WOMACK & JONES (1998, p.14) isto “significa que você pode jogar fora
a projeção de vendas e simplesmente fazer o que os clientes lhe dizem que precisam.
Ou seja, você pode deixar que o cliente puxe o produto de você, quando necessário,
32

em vez de empurrar os produtos, muitas vezes indesejados, para o cliente."
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Trata-se da utilização da lógica da melhoria da Função Processo explicitada por SHINGO (1996a),
quando o mesmo propõe a utilização do Mecanismo da Função Produção.
32
Esta observação reflete mais uma aspiração do autor do uma prática operacionalizável nas empresas, no
entanto, não desvirtua a idéia central em produzir apenas o que o cliente deseja, alocando os recursos
apenas quando este ‘desejo’ for expresso pelo cliente.
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3.3.1.5 Perfeição
À medida em que os conceitos anteriores começarem a ser difundidos e
implementados nas organizações, "algo estranho começará a acontecer. Ocorre que
os envolvidos no processo de redução de esforço, tempo, espaço, custo e erros
verificam um ciclo infinito de melhorias, ao mesmo tempo que oferecem um
produto que se aproxima ainda mais do que o cliente quer. De repente, a perfeição ,
o quinto e último conceito da Produção Enxuta, não parece um idéia maluca"
(WOMACK & JONES, 1998, p.15).
Como poder-se-á aproximar da perfeição em sistemas cada vez mais
ajustados; como poder-se-á melhorar o desempenho destes? Suor e longas horas de
trabalho não são a resposta, mas serão empregados se ninguém souber como
trabalhar de forma mais inteligente.
Uma particularidade interessante encontrada na literatura sobre Produção
Enxuta é o pouco ênfase relativo dado ao pilar Autonomação. Apesar da
Autonomação ser citada em várias passagens do texto esta citação é sempre feita de
forma subliminar reportando o uso da inteligência no trabalho, tal como foi feita em
parágrafos anteriores. Este tipo de abordagem, no entanto, simplifica uma extensa
gama de trabalhos sistematizados e estruturados pela Toyota no intuito de
desenvolver este pilar do STP nas organizações.
3.2.2 Elementos que compõem a Produção Enxuta
A Produção Enxuta não se fundamenta, apenas nos princípios elencados
anteriormente. Pelo contrário o que deu origem à Produção Enxuta consiste na
identificação de padrões comuns entre as empresas que utilizavam o Pensamento
Enxuto como princípio norteador.
Este padrão comum foi generalizado inicialmente em elementos da Produção
Enxuta (WOMACK, JONES & ROSS, 1992) e serão repassados na forma de
tópicos definindo as principais modificações levantadas por esta nova forma de
gestão da produção.
3.2.2.1 Administração da Fábrica
A empresa passa por uma reestruturação organizacional, onde os
trabalhadores são divididos em 2 categorias (montadores e técnicos) e são propensos
a trabalhar em pequenos grupos com qualificações variadas. Estes grupos têm
características

organizacionais

próprias,

onde

o

máximo

de

tarefas

e
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responsabilidades são transferidas aos trabalhadores que realmente agregam valor ao
produto. Cria-se um sistema de melhorias que detecta rapidamente os defeitos
relacionando-os à sua verdadeira causa.
O autor salienta que uma das premissas básicas para a obtenção da melhoria
da operacionalização consiste no aprimoramento da manufaturabilidade das peças
(facilidade de montagem). Este aspecto implica em uma melhoria no projeto. Ou
seja, antes de se melhorar o processo produtivo é preciso, na fase de concepção do
veículo, que se atente para o que será executado "[...]quanto mais fácil e simples de
se montar está o projeto, mais enxuto ele se encontra " (WOMACK, JONES &
ROSS, 1992, p.88).
Outra premissa básica é a motivação dos funcionários para serem mais
eficazes através de uma ‘tensão criativa’. Em contrapartida é criada na empresa a
necessidade de uma maior solidarização da gerência com os funcionários, disposta a
recompensar os trabalhadores pelo seu sacrifício.
3.2.2.2 Projeto
A produção enxuta focaliza o cliente. Há uma valorização do conhecimento
holístico do processo por parte de seus integrantes. Este conhecimento é obtido
através das permutas realizadas pelos engenheiros de chão de fábrica, equipe de
marketing, finanças e recursos humanos antes de se iniciar um novo projeto,
propiciando a todos um maior entendimento das necessidades mútuas dos clientes.
Especialistas de várias áreas se reúnem e utilizam ao máximo a tecnologia existente
a fim de reduzir o custo e o tempo de fabricação, mantendo os níveis de qualidade
desejados.
O trabalho em equipe é avaliado com base em projetos anteriores sendo
levado em consideração para a elaboração de projetos futuros.
Há uma simultaneidade no desenvolvimento do projeto: os moldes são
produzidos quase ao mesmo tempo em que começa a ser projetada a carroceria. Isto
é possível graças ao contato entre o projetista dos moldes e o da carroceria e do
conhecimento prévio que ambos possuem sobre o trabalho do outro.
É proposta a autonomia às equipes, principalmente ao líder dos projetos, que
tem maior poder e autoridade junto aos seus liderados em relação ao que ocorre
tradicionalmente em outras empresas.
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Nesta etapa onde ocorre o planejamento da obra, todo o tempo e dinheiro
investido na planejamento e ajuste do projeto reverterá em ganhos na produção. Isto
porque procura-se minimizar os erros na fase inicial do empreendimento.
3.2.2.3 Cadeia de Suprimentos
Há o estabelecimento de uma hierarquização de fornecedores (fornecedores
de primeira, segunda e terceira linha). Começa a existir uma montagem das peças
antes destas chegarem às fábricas da Toyota. Por exemplo os fornecedores de 3a
linha montam porcas e arruelas, estas peças são levadas aos fornecedores de 2a linha
onde são trabalhadas formando as peças do eixo de um carro. Por fim estas peças
do eixo são levadas aos fornecedores de 1a linha onde tornam-se os eixos de carro
33

sendo, finalmente, remetidas às fábricas da Toyota .
Esta hierarquização dos fornecedores muda a forma como a cadeia produtiva
opera. Havendo, em um primeiro momento, uma redução no número de
fornecedores. Em seguida foi verificada a necessidade de se estabelecer um vínculo
entre eles, onde os fornecedores obrigavam-se a se auxiliar mutuamente a fim de
atingir as metas acordadas com a empresa.
Para a montadora era importante o estabelecimento deste vínculo, pois lhe
traria garantias maiores que a peça pronta (no exemplo dado, o eixo do carro) seria
entregue no prazo e com a qualidade e o custo desejados.
Para que tais metas sejam conquistadas foi propugnada uma maior
autonomia ao fornecedor quanto à produção e à manufatura de seus produtos, sendo
estipulado um preço meta para o fornecedor para dada peça, e verificada a
34

viabilidade da execução desta peça pelo fornecedor . A base de avaliação é feita
levando em conta as dimensões de custo, qualidade e prazo de produção.
3.2.2.4 Consumidores
O objetivo da divisão de vendas consiste em estabelecer um canal de ligação
entre o sistema de fabricação e os clientes que viabilize a maximização da entrada
de dinheiro de um cliente a longo prazo. Isto permite viabilizar uma relação
duradoura com o cliente.

33

Hierarquização dos fornecedores pode ser expressa como a formação de vários pool’s de empresas,
responsáveis pela manufatura de determinadas peças. Um outra forma de apresentar esta hierarquização é
tratando-a como sistemista.
34
Para maiores detalhes sobre a lógica de preços e custos adotados na ótica da Produção Enxuta ver o
livro “Sistemas de Redução de Custos: Custo-Alvo e Custo Kaizen” (MONDEN, 1999).
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Para isto utilizam-se redes de informações atualizadas a cada 10 dias onde
são monitorados os hábitos dos clientes. Estas redes servem ainda de ferramenta
auxiliar ao Departamento de Pesquisa & Desenvolvimento do Produto sobre as
tendências do mercado.
3.2.2.5 Gerenciamento da Empresa Enxuta
A empresa enxuta deve verificar as necessidades do consumidor final
definido os seus fornecedores em cada mercado de forma a atender a expectativa de
cada nicho de clientes em relação a prazo, custo e qualidade. Ou seja, a empresa
deve pensar globalmente e agir localmente. Criando e/ou desenvolvendo seus
fornecedores, onde estes forem economicamente viáveis e logisticamente
interessantes.
3.3 PENSAMENTO ENXUTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL (LEAN CONSTRUCTION )
Nesta seção será descrito o que é e como foram iniciados os trabalhos sobre
Lean Construction (LC). Em seguida será descrita a evolução e a forma como a
Lean Construction foi utilizada no presente trabalho.
Uma particularidade da Lean Construction é a relativa fase de maturação que
esta linha de pesquisa se encontra (KOSKELA, 1999, p.242). Uma evidência da
afirmação acima pode ser obtida através da leitura dos artigos escritos sobre o
assunto. Na grande maioria dos artigos sobre o tema é relatada a importância desta
nova linha de pesquisa. Entretanto, a explicitação das técnicas de operacionalização
desta idéia no canteiro é, ainda, pouco comentada.
Isto, no entanto, não invalida a necessidade de leitura e reflexão sobre o
tema. Apenas evidencia a dificuldade de aplicação desta linha de pesquisa no
presente trabalho.
Desta forma as idéias abaixo explicitadas referem-se muito mais a um
conjunto de idéias gerais do que propriamente uma metodologia de aplicação dos
conceitos e técnicas voltada à realidade da Construção Civil
A Construção Enxuta teve início pela percepção da reprodutibilidade dos
conceitos desenvolvidos pela indústria automotiva para o ambiente da Construção
Civil.
Segundo FEATHERSTON (1999), para que se reproduza os conceitos do
Pensamento Enxuto na Construção Civil foi necessário, inicialmente, o
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entendimento dos conceitos já existentes, para só então implementá-los no novo
ambiente.
Esta maturação teórica sobre o tema foi descrita, inicialmente, por
KOSKELA (1992) que percebe as alterações ocorridas em outras indústrias e avalia
a aplicabilidade de "uma Nova Filosofia de Produção na Construção Civil”(op.cit,
1992). No estudo o autor propunha uma ‘nova visão’ sobre o que deveria ser o
processo produtivo à luz de novas premissas, definindo princípios e conceitos
básicos de tal abordagem, e estabelecendo metas e restrições ao alcance de tal
objetivo.
Mas o que seria a Lean Construction (LC) ou Construção Enxuta? E como
esta nova ‘filosofia de produção na Construção Civil’ pretende atingir melhores
resultados?
HOWELL (1999) define a Construção Enxuta como “um novo caminho para
o gerenciamento na indústria da Construção Civil, com implicações nas relações
comerciais e na concepção dos projetos. Planejar e controlar técnicas que reduzam o
desperdício, melhorando a confiabilidade dos fluxos produtivos".
Para KOSKELA (1999), a adoção da ‘nova filosofia’ é um caminho para se
obter os melhores resultados . Para tanto o referido autor trata de discutir a evolução
histórica da gerência da produção para a Construção Civil e a necessidade de criação
de uma teoria de gerência da produção voltada para a Construção Civil.
Após esta descrição da evolução histórica por que passa a Construção Civil,
são definidos os tópicos essenciais para que esta ‘nova visão’ seja bem sucedida.
Segundo KOSKELA (1999) a obtenção de melhores resultados na
Construção Civil através da Lean Construction começa pelo ataque à variabilidade
que ocorrem nas atividades desempenhadas no setor: “Vamos assumir que a
probabilidade de desvio em qualquer fluxo das matérias-primas em uma semana (7
dias de trabalho) para a construção seja de 5%. A probabilidade que há de não
ocorrer desvios em cada entrada de material é então: (HOPP & SPEARMAN, 1996)
apud (KOSKELA, 1999).
Prob {não ocorrer desvios em qualquer parte do fluxo} = (0,95)7 = 0,70.
De fato, em observações realizadas no canteiro de obras, durante uma
semana, foram obtidos resultados que indicam que menos de 60% das atividades
planejadas estão sendo realizadas no canteiro (BALLARD & HOWEL, 1997).
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Desta forma o autor atribui a existência desta variabilidade na Construção
Civil devido a quatro características essenciais do setor, quais sejam:
a) a realização de atividades é fortemente dependente dos fluxos cujo o progresso é
dependente da realização das atividades;
b) a construção pode ser descrita como a produção de um protótipo, que,
normalmente, apresenta em sua formulação uma série de erros de projeto,
planejamento e controle (METHODIK,1986) apud (KOSKELA, 1999);
c) na produção fabril, uma parte do produto só pode estar fisicamente em uma
estação de trabalho em cada momento. Contudo, na construção, uma peça (podese dizer um cômodo da moradia) pode ser trabalhada por várias frentes de
trabalho ao mesmo tempo, o que geralmente diminui a produtividade destas
frentes.
d) o trabalho pode ser feito em condições ‘sub-ótimas’ com redução de
produtividade. Por exemplo atividades podem ser desempenhadas sob a ação das
intempéries, como por exemplo, erguer paredes de alvenaria sob tempo instável
ou sob forte calor. Segundo o autor este tipo de perda é característica da
Construção Civil e não se encontra presente na clássica lista das sete perdas
originária da manufatura”(op. cit., p.249).
Deste modo a variabilidade das atividades no setor, segundo KOSKELA
(1999), deve ser atacada pela: i) redução das atividades desempenhadas no canteiro;
ii) maior controle sobre as atividades desempenhadas no canteiro com a adoção de
35

técnicas como o Last Planner ; iii) um aumento da produtividade dos sistemas
produtivos do setor, que também utilizaria o Last Planner como indicador de
melhoria.
Para HOWEL (1999), os meios sugeridos para a Construção Enxuta reduzir
as perdas nos sistemas produtivos atuais são planejar e controlar técnicas que
reduzam o desperdício. O autor adotando uma linha distinta de KOSKELA (1999),
não fundamenta tanta responsabilidade de melhoria sobre o Last Planner.

35

O Last Planner é um planejamento das atividades a serem elaboradas no canteiro referente a próxima
semana de trabalho. Este planejamento é feito a partir de um processo de negociação com o mestre, os
encarregados e o gerente de obra. Acordadas as atividades que serão feitas na semana seguinte, é passada
uma cópia deste documento a cada participante da reunião, sendo responsabilidade dos participantes a
realização das atividades sob sua alçada. No final da semana são verificadas quais as atividades
realizadas, registrando as causas para o descumprimento do plano, possibilitando atacar às origens destas
causas (BALLARD & HOWELL, 1998).
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Esta definição, bem como as ferramentas da LC vem sofrendo constantes
reformulações ao longo do tempo. Vale destacar que esta dinamicidade registrada no
LC constitui uma das principais virtudes de seus pesquisadores. A velocidade e a
intensidade com que o tema vem sendo aprimorado pode ser comprovado pela
leitura cronológica dos artigos escritos sobre o tema nos últimos anos LAUFER &
TUCKER (1987), KOSKELA (1992), KOSKELA (1997) ISATTO & FORMOSO
(1998), HOWELL (1999).
Esta constante evolução da pesquisa, até pela própria inovatividade do tema,
repercute na necessidade de uma contínua atualização sobre os conceitos utilizados
e os trabalhos desenvolvidos.
A seguir são apresentados os princípios e conceitos do LC e as evidências
sobre a reprodutibilidade do Pensamento Enxuto na Construção Civil.
Os princípios e conceitos do LC, segundo Koskela, baseiam-se em uma idéia
básica " a total eliminação dos inventários e outras perdas através de pequenos lotes
de produção, redução do tempo de set up, máquinas semi-autônomas, cooperação
com os fornecedores e outras técnicas" (MONDEN 1983 apud KOSKELA 1992,
p.5).
KOSKELA (1992) apresenta como fontes primárias do Lean Construction o
Just-in-Time e o Controle da Qualidade Total (TQC). Estes tópicos definiriam para
o autor a base conceitual dos trabalhos: a redução dos custos de produção e a
primazia da qualidade dos produtos na operação dos Sistemas Produtivos. Aliam-se
às fontes primárias uma série de outros tópicos relacionados como: Manutenção
Preventiva Total, envolvimento dos empregados, melhoria contínua, Benchmark,
Time Based Competition, Engenharia Simultânea, entre outros, que servirão como
ferramentas auxiliares para que a nova filosofia fundamente-se sobre bases sólidas e
estáveis.
Segundo Koskela, a evolução conceitual da nova filosofia deu-se, por
tentativa e erro, sem nenhum rigor científico: "O progresso desta nova prática deu-se
de uma maneira difusa sem nenhum requinte científico, [...] o que pode ser
comprovado graças ao número de definições dadas a Nova Filosofia de Produção"
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(KOSKELA, 1992, p.8). O pesquisador diz, ainda, que a evolução conceitual foi
36

sendo aprimorada em estágios sucessivos, apresentados da seguinte forma :
• uma série de ferramentas (como Kanban e os círculos de qualidade);
• um método de manufatura (como o JIT);
• uma filosofia genérica de gerenciamento (refere-se a Lean Production, World
Class Manufacturing, JIT/TQC, Time Based Competition).
Além dos princípios do LC descritos acima, é necessário definir os conceitos
fundamentais que suportam tal abordagem. Para obter-se tal conceituação, utilizou37

se de publicações sobre o tema, entrevistas junto a pesquisadores

e a bibliografia
38

por estes sugerida, sendo possível preconizar alguns conceitos sobre o LC :
a) Processo: fluxo de materiais em transformação no tempo e no espaço que
transformam-se em produto acabado através de operações.
b) Operações: fluxo de máquinas, equipamentos e pessoas no tempo e no espaço,
que quando interseccionados com os produtos agregam valor a estes últimos.
c) Lote é a quantidade de matéria(s)-prima(s) e/ou serviço(s) necessário(s) e
suficiente(s) para que a atividade subseqüente seja ativada, ou a quantidade
produzida pela atividade atual. Quando ocorrer diferença positiva entre o lote
produzido em uma operação X (antecessora) e o necessário a uma atividade Y
ocorre a formação de estoques. Este conceito é firmado a partir de uma análise
anterior - a do processo produtivo como um todo.
d) Esperas são ‘atividades’ que consomem tempo, geram custo e não agregam
valor ao produto final (FORMOSO & ISATTO, 1998, p.6).
Fundamentado sob tais bases a Lean Construction

parte para a

implementação destes conceitos no canteiro, apresentando os princípios e objetivos
desta nova abordagem, além das restrições relativas a implantação.
Esta sistema produtivo será obtido através da cumprimento de certos
objetivos específicos (KOSKELA, 1997), comentados por OLIVEIRA (1999):
a) redução das atividades que não agregam valor;
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O autor da presente dissertação discorda do parecer dado por Koskela, quando afirma que a evolução
do modelo ocorreu da evolução do CCQ e Kanbans até a filosofia genérica, o que ocorreu, para o autor
desta dissertação, foi a evolução da percepção do modelo a partir da ótica de alguns setores da academia.
37
Entrevista gravada em cassete com pesquisadores do NORIE/UFRGS: Eduardo Luis Isatto, Ercília
Hitomi Hirota, Thaís da Costa Lago Alves.
38
Importante salientar que esta não é a interpretação dada pela autor da dissertação e sim a conceituação
definida pelos pesquisadores do NORIE/UFRGS.
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Segundo KOSKELA (1997) apud OLIVEIRA (1999), atividades que agregam
valor são aquelas que convertem material e/ou informação.
b) elevação sistemática do valor dos produtos a partir das necessidades dos clientes;
OLIVEIRA (1999) interpreta a busca sistemática dos requisitos dos clientes como
elemento importante para o aumento da transparência do processo de projeto.
c) redução da variabilidade;
Quanto maior o tempo de ciclo, maior será a quantidade de atividades que não
agregam valor ao produto final. KOSKELA (1992) afirma que uma possível
forma de reduzir a variabilidade consiste em trabalhar com atividades
padronizadas.
d) redução do tempo de ciclo (ou tempo de atravessamento);
Através de um reestudo do processo produtivo poder-se-á reduzir os lotes entre
atividades. Ou, até mesmo, eliminar algumas destas atividades. Desta forma,
estar-se-á promovendo uma redução no tempo de atravessamento do produto,
pois quanto maior o tempo de ciclo, maior será a quantidade de atividades que
não agregam valor ao produto final.
Há várias medidas, segundo KOSKELA (1997) apud OLIVEIRA (1999), para
reduzir o tempo de ciclo, dentre elas pode-se citar: eliminação do WIP (Work in
Process), redução do tamanho do lote, otimização do leiaute, sincronização dos
fluxos, redução da variabilidade, alteração da seqüência de trabalho.
e) simplificação pela minimização do número de passos, partes e ligações;
Segundo KOSKELA (1997) apud OLIVEIRA (1999) há dois tipos de processos. O
processo de planejamento, onde se insere o sistema de planejamento adotado
pela empresa; e o processo de produção, onde ocorrem as simplificações do
processo Nota-se na adaptação do STP ao modelo adotado por Koskela - a Lean
Construction – que ocorre uma dissociação entre o processo de planejamento e o
processo de produção. Na abordagem japonesa o planejamento é realizado no
intuito de reduzir a necessidade dos controles, que devem ser realizados na
produção GHINATO (1996) e SHINGO (1996a).
f) aumento da flexibilização dos produtos;
Através do treinamento de equipes polivalentes.
g) aumento da transparência do processo;
Através da transparência do processo de planejamento por meio de técnicas que
possibilitem a avaliação da interferência do ritmo das equipes.
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h) construção de um processo de melhoria contínua;
Analisar possíveis desvios em cada parte do processo.
i) balanceamento da melhoria do fluxo e da melhoria das conversões;
j) benchmark.
A Lean Construction traz consigo, ainda, algumas divergências com o
modelo tradicional de construção (método de custeio, planejamento, remuneração,
etc) que devem ser sanadas. Para tanto, ações para a melhoria do setor devem tomar
como ponto de partida a visão da construção não mais como uma atividade, com
seus inputs e outputs estabelecidos; mas sim, desenhando-a com um novo formato e
abordagem - a visão da construção enquanto um fluxo (KOSKELA, 1992).
KOSKELA (1992) salienta a observação da construção sob um novo prisma.
Analisar-se-á a construção com novas necessidades proeminentes. Por exemplo:
indicadores que avaliem o desempenho do processo, maior padronização tanto das
atividades de fluxo quanto de conversão, sempre atentando às peculiaridades
próprias em relação a outras indústrias.
As peculiaridades do setor da construção que impedem a imediata adoção
das tecnologias já existentes em outros setores são descritas pelo autor:
a) projetos One-of-Kind: a natureza única de cada construção é causada por
diferentes necessidades e priorizações dos clientes. Aliam-se a isto as diferenças
dos canteiros e do corpo técnico envolvidos em cada projeto;
b) produção no canteiro: a produção da construção visa atender apenas o estado
final do produto construído, sem levar em conta o processo de produção do
mesmo ou os recursos necessários para a efetiva realização das atividades;
c) multiorganização temporária: a organização do projeto de construção é
usualmente uma organização temporária, desenhada com o propósito de um
projeto particular, o que dificulta ações de longo prazo (por exemplo:
treinamento e capacitação da mão-de-obra), tal qual necessita a Nova Filosofia
de Produção;
d) intervenção regulatória: a construção é constituída de muitas "fases de trabalho"
cada qual sujeita a verificação e aprovação por uma autoridade reguladora, o que
promove incertezas e restrições ao processo produtivo.
Ao final do trabalho, KOSKELA (1992), apresentada uma análise das
barreiras à implementação da Nova Filosofia na Construção:
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• conceitos e casos que ilustram os fundamentos da Lean Construction (tamanhos
de lote, tempo de set up, leiaute ) são provenientes da indústria metal-mecânica,
dificultando a associação com o setor da construção;
• idiossincrasias da construção tais como: produtos one-of-kind, intervenção
regulatória, multiorganização temporária e produção no canteiro necessitam de
uma interpretação específica a partir dos conceitos gerais da produção enxuta
para a Construção Civil;
• a fraca competição (geralmente apenas doméstica) a que está sujeita a
Construção Civil em contraposição, por exemplo, à indústria automotiva que se
insere no bojo da competição internacional;
• a pouca atenção dada pelas instituições acadêmicas e a resposta lenta destas
organizações frente aos novos acontecimentos.
Devido à curta história da Construção Enxuta existem, ainda, conceitos não
totalmente estabelecidos, bibliografia escassa e poucos pesquisadores atuando sobre
o tema. No entanto, o estado inicial em que se encontram as pesquisas sobre o tema
valida ainda mais o esforço pioneiro de seus pesquisadores.
A pesar do presente estudo se fundamentar exclusivamente na Construção
Enxuta, esta forneceu subsídios e indícios fortes para a realização do trabalho.
3.4 ELEMENTOS DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES (TOC) UTILIZADOS NO
PRESENTE PESQUISA

Em alguns momentos do trabalho verificou-se algumas lacunas na
bibliografia sobre o STP que deveriam ser preenchidas, ou seja, possibilidades de
melhoria do processo produtivo que não são diretamente comentadas na bibliografia
do STP. Assim, decidiu-se por utilizar como teoria auxiliar e complementar a Teoria
das Restrições, de Eliyahu Goldratt (veja GOLDRATT, 1999).
Esta decisão deve-se ao fato da TOC ser uma filosofia de gerenciamento
composta de i) um processo de pensamento; ii) uma parte logística envolvendo
cinco passos de focalização, um processo de programação e gerenciamento através
da lógica Tambor/Pulmão/Corda e o gerenciamento dos “pulmões”, e iii) um
conjunto de indicadores (ALVAREZ, 1995).
Alguns aspectos relevantes do Processo de Pensamento TOC (PP) e da
logística da TOC que serviram de base para esta dissertação estão descritos a seguir.
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A discussão sobre o conjunto de indicadores não é feita, pois foge ao escopo do
trabalho.
3.4.1 Processo de Pensamento da TOC
A intenção do PP é prover uma abordagem sistemática que permita às
pessoas criar e implementar mudanças que possam ser traduzidas em melhoria de
desempenho para o sistema em análise. Para tanto, deve-se responder a três
questões:
•

O que mudar?

•

Para o que mudar?

•

Como provocar a mudança?

O entendimento da realidade atual do sistema em estudo é evidenciado na
primeira pergunta. A segunda pergunta implica decidir qual a situação desejada para
o sistema no futuro. Entre essas duas situações, uma realidade atual e outra realidade
futura desejada, existe uma lacuna a ser preenchida com um Processo de Mudança;
isto é, deve-se ter um método para causar a mudança (terceira questão).
A fim de dar subsídios à resposta dessas três questões, o PP da TOC fornece
cinco ferramentas, baseadas todas na utilização de relações do tipo efeito-causaefeito. A Árvore da Realidade Atual (ARA) responde à questão “O que mudar”. A
Evaporação das Nuvens (EN) e Árvore da Realidade Futura (ARF) respondem a
questão “Para o que mudar”. A EN é usada como uma ferramenta de mudança de
paradigma na transição entre a ARA e ARF. A Árvore de Transição (AT) e a Árvore
de Pré-Requisitos respondem a questão sobre “Como provocar a mudança ?”
(GOLDRATT, 1994).
Nesta dissertação, o PP da TOC não foi utilizado em sua plenitude. Utilizouse apenas a ARA.
A ARA é construída com o intuito de representar o sistema atual em questão
- neste caso o sistema produtivo da Etapa Construtiva Estrutura - através de relações
de causa e efeito, respeitando um conjunto de regras lógicas. Parte-se de uma lista
de Efeitos Indesejados (EIs) da realidade atual e busca-se encontrar a inter-relação
entre eles e as causas que os determinam. O objetivo consiste em encontrar as
causas centrais para os EIs. Parte-se do pressuposto que eliminando estas causas,
elimina-se também os EIs devido à relação sistêmica de construção da ARA.
(GOLDRATT, 1994).
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Como ler uma ARA?
A ARA é lida da base para o topo usando a lógica SE...ENTÃO. A entidade
da cauda da flecha é a causa para a existência da entidade da ponta da flecha. Assim
SE “entidade1” ENTÃO “entidade 2”. Dois tipos de relações lógicas existem:
simples e compostas. Se uma única entidade é causa para a existência do efeito, dizse que se tem uma relação simples. Se mais de uma entidade deve existir para causar
o efeito, diz-se que se tem uma relação lógica composta. Neste caso, lê-se a ARA da
seguinte forma: SE “entidade 1” E “entidade 2” ENTÃO “efeito (entidade 3). O
conectivo E é representado graficamente por uma elipse ou linha sobreposta nas
flechas que saem das entidades que são conjuntamente causas do efeito.
3.4.2 Logística da TOC
O processo de focalização é um processo de melhoria contínua baseado na
realidade das restrições físicas de um sistema produtivo. Este processo visa
identificar e explorar da melhor forma possível essas restrições, uma vez que as
mesmas determinam o desempenho global do sistema.
O processo de focalização é composto de cinco passos, descritos abaixo.
(GOLDRATT, 1984).
Passo 1: Identificar a(s) restrição(ões) do sistema.
Identificar restrições físicas do sistema envolve responder às questões “O
que, se a organização possuísse mais, permitiria aumentar a taxa de atendimento da
meta (aumentar o ganho)? Qual é a entidade física que está limitando a habilidade
do sistema de melhorar seus objetivos? Onde está o elo mais fraco da corrente
(considerando a metáfora da empresa como corrente)?”.
Segundo ANTUNES (1998 p.147) “as restrições podem ser internas ou
externas. Quando a demanda total de um dado mix de produtos é maior do que a
Capacidade da Fábrica diz-se que tem-se um gargalo de produção. Trata-se de uma
questão estrutural do sistema produtivo”. A diferença entre recursos gargalos e os
Recursos com Restrição de Capacidade (Capacity Constraints Resources – CCRs) é
fundamental. Gargalos são aqueles recursos em que a capacidade é inferior à
demanda de mercado em um certo período; trata-se de restrições estruturais. Já os
CCRs são restrições conjunturais, ou seja, decorrentes da gestão do sistema
produtivo. Os recursos CCRs possuem capacidade superior à demanda do mercado,
mas se não forem bem gerenciados, passam a limitar o desempenho econômico da
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empresa (ANTUNES, 1998). Assim, a capacidade fabril é igual à capacidade do(s)
gargalo(s).
Passo 2: Decidir como explorar a(s) restrição(ões) do sistema.
Esta etapa envolve responder as seguintes questões: o que os recursos
deveriam fazer para garantir que o sistema atinja as metas da melhor forma possível,
dado o estado atual de seus recursos? Como se poderia obter mais com o que se
tem?
Conforme destaca ANTUNES (1998, p.148), “se a restrição é interna à
Fábrica, ou seja se existe(m) gargalo(s), a melhor decisão consiste em maximizar o
Ganho no(s) gargalo(s). No caso da restrição ser externa ao sistema em um dado
tempo não existem gargalos na Fábrica e, portanto, o Ganho estará limitado pelas
restrições do mercado”.
Passo 3: Subordinar todas às decisões acima tomadas nos passos 1 e 2
Este passo visa alinhar a organização com as decisões de exploração. A
tarefa de cada pessoa na organização é habilitá-la a atingir tudo aquilo que a
restrição física é capaz. Freqüentemente este é o passo mais difícil de implementar.
Objetiva-se reduzir o máximo possível o Inventário e as Despesas Operacionais
simultaneamente através da gestão dos estoques (redução) ao longo do processo
produtivo e de matérias-primas e produtos acabados e da variabilidade do sistema
produtivo (ANTUNES, 1998, p.148).
Passo 4: Elevar a capacidade das restrições do sistema.
Esta etapa tem como objetivo aumentar a capacidade dos recursos restritivos
a fim de permitir que o sistema atinja cada vez mais a meta (gerar dinheiro no
presente e no futuro) que sua capacidade atual permite. A elevação da capacidade
dos gargalos pode ser feita, por exemplo, através de compra de máquinas ou da
redução de tempos de preparação no gargalo. (ANTUNES, 1998).
Passo 5: Não permitir que a inércia seja a restrição do sistema. Quando a
restrição for quebrada, retornar ao passo 1.
Está inerente neste passo a reavaliação e aprimoramento contínuo do
sistema.
Para efeitos desta dissertação, utilizou-se os conceitos de gargalo e CCR
apresentados acima. Valeu-se também do princípio da diferenciação entre lote de
processo e lote de transferência, um dos sete princípios da Manufatura
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Sincronizada, que ANTUNES (1998) apresenta a partir dos estudos de UMBLE &
SRIKANT (1990).
Segundo ANTUNES (1998, p.164), “o lote de processo é a quantidade de
produto processado em um recurso antes que o mesmo seja mudado para fabricar
um outro produto diferenciado, ou seja, após a execução do set up. Lote de
transferência constitui-se na quantidade de unidades que são retiradas e
movimentadas ao mesmo tempo (em um lote) de um recurso para o recurso
seguinte.”
3.5

SISTEMAS DE CONTROLE VISUAIS
Neste item serão apresentadas as fontes bibliográficas utilizadas para

‘traduzir’ os princípios e conceitos oriundos do STP, LT, LC e TOC para uma
linguagem acessível aos colaboradores do chão-de-fábrica. Serão apresentadas as
razões que motivaram o estudo e a descrição dos Sistemas de Controle Visuais e
como esta ferramenta foi aplicada na presente dissertação.
Uma questão básica verificada desde os primeiros momentos do trabalho,
relaciona a dificuldade em ‘traduzir’ os princípios e conceitos desenvolvidos e/ou
aprimorados nesta dissertação em uma linguagem acessível aos colaboradores.
Assim foi buscada na literatura formas de repasse de informações simples e
objetivas já consagradas que pudessem ser adaptadas a escolaridade e a cultura do
ambiente estudado.
Sob este aspecto, os Sistemas de Controle Visuais se adequavam
perfeitamente as necessidades levantadas, pois baseava o repasse de informações em
uma forma cognitiva bastante simples – através de desenhos, figuras, cores, números
e volumes. Segundo GREIF (1991, p.1) “Na era em que o homem conquista o
espaço, os computadores e as telecomunicações revolucionam o mundo e tornam as
distâncias cada vez menores, em nossas fábricas um modo de comunicação muito
antigo vem sendo recriado – a comunicação visual”.
Para evidenciar a importância e a potencialidade de tal abordagem o referido
autor esboça um paralelo entre a realidade vivida por duas fábricas distintas, com o
objetivo de exemplificar a melhoria verificada pelos Sistemas de Controles Visuais
no chão-de-fábrica. Segundo GREIF (1991) enquanto em uma fábrica o trabalhador
não tem noção do porque deve trabalhar mais e o que está fazendo de errado em seu
posto de trabalho, na outra há uma perfeita sincronia entre a percepção dos
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funcionários e os objetivos almejados pela empresa, devido aos gráficos e metas
estabelecidos e compreendidas pelos operadores.
GREIF (1991) define como sendo o objetivo principal dos Sistemas de
Controle Visuais estabelecer a convergência entre a percepção dos colaboradores e
os objetivos da empresa através de ferramentas simples, visuais e objetivas que
permitam aos próprios funcionários administrar suas atividades em busca da meta
pré-estabelecida.
Mas como se daria este convergência? Como apresentar as informações de
forma que todos os participantes entendam e analisem os problemas ?
Segundo IGARASHI apud SHIMBUM (1995) para que uma empresa
sobreviva “é crítica a implantação de uma série de ferramentas chamadas controles
preventivos”. Para o referido autor ‘controles preventivos’ significam o inserção de
medidores de resposta rápida alocados no chão de fábrica que detectem em tempo
real (ou próximo a isto) os defeitos e problemas existentes na linha de produção.
Com isto poder-se-á aumentar a eficiência da fábrica através da detecção e
encaminhamento de uma solução rápida para as anomalias verificadas no sistema
produtivo.
Os passos sugeridos por IGARASHI apud SHIMBUM (1995) para se
estabelecer os controles preventivos na fábrica foram:
1) identificação de objetivos claros;
2) Estabelecimento de controle em pontos de checagem (checkpoints);
3) Determinação dos problemas e das melhorias necessárias;
4) Estabelecimento de uma metodologia para operacionalizar os Sistemas de
Controle Visuais;
5) Implementação de Sistemas de Controle Visuais.
Os passos 1, 2 e 3 apresentados acima foram obtidos anteriormente através
do acompanhamento do processo produtivo e do debate com os colaboradores sobre
os pontos fundamentais a serem melhorados. A literatura sobre Sistemas de
Controles Visuais foi bastante explorada para a realização dos passos 4 e 5 do
modelo apresentado por IGARASHI apud SHIMBUM (1995).
Nos passos 4 e 5 são codificados, em linguagem compatível com o ambiente
estudado e com a escolaridade dos atores envolvidos, as informações necessárias
para o estabelecimento dos Sistemas de Controle Visual.
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GREIF (1991) e SHIMBUM (1995) apresentam várias técnicas específicas
para que este entendimento seja alcançado.
Fundamentalmente estas técnicas dependem da identificação dos grupos
participantes e dos objetivos propostos, e do grau de envolvimento destes indivíduos
com a nova proposta.
Basicamente GREIF (1991) e SHIMBUM (1995) aconselham a coleta do
conjunto de informações necessárias para que os colaboradores entendam as suas
reais necessidades. Com estes dados em mãos são estudadas as formas de repasse.
Nestes livros são apresentadas várias técnicas especiais que se utilizam de desenhos,
figuras, cores, números e volumes para ressaltar as informações anteriormente
coletadas. Validada as informações coletadas e confirmado o entendimento da
utilização da ferramenta pelos colaboradores no canteiro, esta passa por um período
de testes para ser efetivamente implementada na empresa.
3.6

CONSIDERAÇÕES GERAIS
No presente capítulo, foram apresentadas, de maneira sucinta, as três linhas

de pesquisa que constituem o Sistema de Produção com Estoque Zero (SPEZ). São
elas: o STP, a Produção Enxuta e a Construção Enxuta, além de alguns elementos da
TOC e o Sistema de Controle Visual utilizados no presente trabalho.
Inicialmente foram analisadas criticamente a contribuição destas três linhas
de pesquisa segundo uma hierarquia de valores estabelecida no início do capítulo.
Esta hierarquia é constituida dos seguintes elementos gerais: princípios, conceitos e
técnicas que fundamentam cada uma da três linhas de pesquisa sobre SPEZ. Sendo
comentado o estágio atual de cada uma das linhas de pesquisa e a sua contribuição
para o trabalho aqui realizado.
Os conceitos básicos da STP utilizados no presente estudo foram: o Princípio
do Não Custo, os Pilares do STP (JIT e Autonomação), a conceituação de Perdas e o
Mecanismo da Função Produção. Já na Produção Enxuta foram apresentados
sucintamente os 5 princípios - Valor, Cadeia de Valor, Fluxo, Produção Puxada,
Perfeição - e os elementos do LT. Da Construção Enxuta foram estudadas as
adaptações da Produção Enxuta e algumas ferramentas da LC já utilizadas na
empresa, como é o caso do Last Planner. Foram, ainda, estudados os elementos de
uma quarta linha de pesquisa - a TOC - que auxiliou definição de alguns aspectos
pendentes da pesquisa e, finalmente, foram estudados os Sistemas de Controle
Visuais que contribuíram para que os princípios e conceitos estudados fossem
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‘traduzidos’ e repassados de forma simples e objetiva aos colaboradores no canteiro
de obras.
Ao se estudar os principais conceitos e técnicas das diferentes linhas de
pesquisa deve ser verificada como este modo particular de entender o SPEZ pode
adequar-se ao contexto sócio-político-cultural estudado.
Um exemplo ilustrativo refere-se ao caso da Construção Enxuta (LC). Por
ser originária de uma escola americana a LC, dá muito ênfase ao planejamento e
conciliação das metas entre os engenheiros e encarregados. Esta política é resultado
do modelo de Construção Civil utilizado nos Estados Unidos, onde as empresas
terceirizam muitas atividades, trabalhando com uma gama muito grande de
fornecedores altamente especializados e capacitados.
No Brasil, a adoção de uma cultura de planejamento das atividades e do
estabelecimento de metas não soluciona os problemas verificados no canteiro, pois
na Construção Civil brasileira, diferentemente da americana, os fornecedores não
vendem um serviço pronto, mas simplesmente uma matéria prima, um projeto ou a
mão de obra, cabendo ao engenheiro de obra coordenar no canteiro a conciliação
destas três entidades. Além disso os fornecedores, principalmente os de mão de
obra, não tem em sua cultura o comprometimento de realizar os serviços no prazo,
ou muitas vezes se comprometem a realizar o serviço no prazo deixando em
segundo plano os aspectos relativos à qualidade.
Os exemplos acima mostram o cuidado que se deve ter para adequar práticas
gerenciais consagradas em outros ambientes industriais ou em outros países para o
ambiente específico do canteiro de obras. Para que estes aspectos não fossem
relegados a um segundo plano, a estratégia utilizada no presente trabalho foi
contextualizar os trabalhos desenvolvidos em cada uma das linhas de pesquisa.
Finalmente, em relação à abordagem conjunta das linhas de pesquisa
estudadas, resumidamente, os seguintes fatores são importantes: i) todas as linhas de
pesquisa apresentadas possui em uma mesma base: a ênfase no aprimoramento
contínuo sobre o processo; ii) os conceitos do LC, LT e TOC foram utilizados
quando o STP não fornecia o nível de detalhamento técnico e/ou esclarecimento
pedagógico necessário aos colaboradores sobre determinado assunto; iii) O LT foi
utilizado de forma mais incisiva no início dos trabalhos no canteiro onde se
necessitava repassar muitos conceitos de forma simples e direta; iv) a utilização dos
Sistemas de Controle Visuais foi fundamental para o trabalho, pois possibilitou o
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repasse e a discussão com os colaboradores do processo produtivo em uma
linguagem acessível e objetiva.
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4 DESCRIÇÃO DO CASO
O presente capítulo evidenciará como os conceitos teóricos e a
fundamentação sobre o Método de Pesquisa foram articulados em prol dos objetivos
almejados. Serão descritos o Cenário Inicial, o Processo de Mudança e a Estrutura
de Mudança provenientes da pesquisa. O cenário final será objeto de estudo do
capítulo seguinte.
Inicialmente será descrito genericamente como o estudo foi conduzido. Na
seqüência serão tratadas as partes componentes do estudo.
O início dos trabalhos de pesquisa partiu de um conjunto de necessidades a
serem satisfeitas que, no entanto, não constituíam um corpo fechado de idéias.
Apenas determinava um rumo que o trabalho deveria tomar baseado na percepção
dos pesquisadores e na literatura utilizada no referencial teórico.
Desta forma no início do estudo tinha-se uma idéia de onde queria chegar,
das fontes bibliográficas necessárias para tanto e do método de pesquisa adotado.
No entanto, não se sabia, a priori, como realizar as mudanças. A Estrutura de
Mudança e o Processo de Mudança são os dois elementos que relatam como ocorreu
esta evolução na empresa, sendo estes construídos ao longo da pesquisa. A descrição
do caso relatada acima pode ser evidenciada na figura 4.1, que consiste em uma reinterpretação do modelo proposto por KLIPPEL (1999), onde o referido autor expôs
seu esquema básico para as mudanças.

Cenário
Inicial

O que mudar ?

Processo
de
Mudança

Estrutura
de
Mudança

Como realizar a mudança?

Cenário
Final

Para o que mudar ?

Figura 4.1 - Figura adaptada expressando o esquema básico das mudanças proposto pela
dissertação
FONTE: KLIPPEL (1999)

A definição do Cenário Inicial (O QUE MUDAR ?) objetiva apresentar o
contexto organizacional vigente na Empresa quando o trabalho foi iniciado. Neste
trabalho entende-se contexto organizacional como as atividades desempenhadas pela
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Empresa que afetam diretamente o andamento do objeto de análise - a Etapa
Estrutura.
O Processo de Mudança e a Estrutura de Mudança (COMO REALIZAR A
MUDANÇA?) apresentam como a mudança foi conduzida com vistas à
implementação dos princípios e conceitos do STP no ambiente estudado. Ou seja, a
partir do Processo de Mudança, paulatinamente, iam sendo descobertas ligações e
inter-relacionamentos entre os elementos teóricos. Estas ligações iam gerando uma
Estrutura de Mudança, que influenciava e simultaneamente era influenciada pelo o
Processo de Mudança como pode ser verificada pela seta de retroalimentação
apresentada na Figura 4.1.
O Cenário Final (PARA O QUE MUDAR?) consiste no corpo de
conhecimentos teóricos inicialmente tidos como necessários para alcançar os
propósitos almejados que, ao longo do estudo, graças a evolução da pesquisa, foram
sendo melhor detalhados e compreendidos em suas nuâncias. Desta forma, ao final
do trabalho chegou-se a um corpo delimitado de conhecimentos e experiências, que
serão foco de estudo do capítulo 5.
Cabe ressaltar que algumas observações sobre o caso não terão um
detalhamento acurado. Esta restrição quanto ao detalhamento deve-se às normas
contratuais estabelecidas pela empresa que exigem a confidencialidade sobre
39

informações específicas relativas ao seu processo produtivo .
4.1 PREÂMBULO DO CASO (DEFINIÇÃO DO CENÁRIO INICIAL)
Entender o modo como a empresa estudada se organiza, identificando o
contexto para a escolha do objeto de análise - a Etapa Estrutura - é uma das
premissas para a compreensão da relevância do estudo. SENGE (1990, p.164)
equaciona esta necessidade através do estudo da influência dos modelos mentais
sobre a percepção. "[...]Por que os modelos mentais têm esse poder de influenciar o
que fazemos? Em parte, porque eles influenciam o que vemos."
Esta seção evidencia a forma como a empresa se organiza e, portanto, se
enxerga. Isto possibilitará estabelecer uma maior consistência na descrição e na
análise realizada.
39

No início dos estudos foi estabelecido que a empresa propunha-se a realizar o estudo dando todo o
apoio, tanto no que concerne a obtenção dos dados necessários como em relação a liberdade de atuação
do pesquisador para efetivar seu trabalho. A única restrição imposta pela empresa sobre o trabalho foi o
comprometimento do pesquisador em não revelar detalhes técnicos específicos sobre o processo

103

Este propósito de analisar aspectos gerais da empresa, não atendo-se somente
a produção, é um reflexo dos estudos realizados nos canteiros de obra onde se
verificou que vários problemas de produção são originados em outras instâncias
administrativas.
Portanto, esta análise preliminar visa fornecer os subsídios para a melhoria
do processo atual não se fixando, apenas, no modelo produtivo da empresa, mas
também nos aspectos relativos ao suporte organizacional dado à produção, tal como
apregoa JACKSON (1995a).
A estruturação desta seção consiste na descrição sucinta da estrutura
organizacional da empresa desde a organização dos setores da empresa
(departamentos, setores, divisões) até a organização interna das atividades nos
canteiros de obra (concretagem, colocação da ferragem e elevação das formas de
lajes, vigas e pilares). Ainda nesta seção serão apresentadas algumas noções básicas
sobre o planejamento do empreendimento importantes para o entendimento e análise
do sistema produtivo estudado. Finalmente, definir-se-á o objeto de análise do caso.
4.1.1 Aspectos Organizacionais da Empresa relativos à Etapa
estudada
Muitos dos problemas identificados no trabalho são frutos de instâncias
organizacionais superiores ao canteiro de obras. Desta forma para que se possibilite
um entendimento mais amplo dos problemas gerenciais identificados no canteiro,
serão apresentados alguns tópicos sobre o modelo organizacional adotado pela
empresa que serviram para o melhor entendimento da realidade verificada no
canteiro.
Com base nestas informações tornou-se possível analisar os problemas
levantados na Etapa Estrutura sob um contexto mais amplo. Isto porque a análise
pretende partir de uma visão do todo organizacional, definindo um plano de ação
global sobre as causas primárias dos problemas encontrados. Como algumas destas
causas encontram-se fora do ambiente produtivo estudado, faz-se necessário
apresentar esta visão do todo.
Inicialmente estudar-se-á a empresa sob três patamares de análise. São eles:
i) o todo organizacional; ii) o Departamento Técnico; iii) e os canteiros de obra.

produtivo, pois a empresa reserva para si o conhecimento construído durante o seu trabalho, não se
opondo que se apresente os meios que conduziram a obtenção dos resultados alcançados.
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Ainda faz parte desta seção a descrição de tópicos relativos ao planejamento dos
empreendimentos da empresa que se relacionam com a gestão da produção.
Primeiro Patamar: definição do todo organizacional, descrevendo a
presidência, as diretorias e gerências, staff, etc.
A empresa estudada possui um presidente e três diretores:
• Diretor Administrativo/Financeiro: responsável pela administração dos
ativos financeiros da empresa;
• Diretor Comercial: responsável pelas vendas e o marketing da empresa;
• Diretor Técnico: responsável pela fabricação do produto da empresa - as
edificações.
Cada diretoria possui uma estrutura própria, formada por gerentes que por
sua vez são auxiliados por assistentes, conforme evidenciado na figura 4.2.
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Figura 4.2 - Organograma da empresa estudada

Figura 4.2 - Organograma da empresa estudada
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Segundo Patamar: foco no Departamento Técnico, responsável pela construção
dos empreendimentos da empresa.
O estudo proposto foi especificamente realizado no Departamento Técnico
cuja estrutura organizacional pode ser visualizada na figura 4.3. Como pode ser
observado na figura, o Departamento Técnico é constituído por:
•

um Diretor Técnico responsável pela formulação das estratégias de produção e
melhorias no sistema produtivo da empresa e pela supervisão do gerenciamento
nos canteiros;

•

um staff de apoio formada pelo Gerente de Projetos, responsável pela
coordenação, análise, interfaceamento e orçamentação dos projetos e um
Coordenador de Obra que gerencia a DVMO (Divisão de Mão de Obra),
responsável pela coordenação e controle do efetivo e equipamentos, pelos
aspectos relativos à segurança no trabalho, além da medição dos trabalhos
realizados pelas empresas prestadoras de serviço (empreiteiros);

•

vinculados diretamente ao Diretor Técnico encontram-se a Gerência de
Atendimento ao Cliente (DAC), os Gerentes de Obra, responsáveis pelos
trabalhos nos canteiros e o Gerente de Compras, responsável pela aquisição de
materiais para os canteiros de obra. Existem ainda uma Secretaria de Apoio responsável pelo controle e distribuição de informações - e um Setor de
Controladoria que efetua os pagamentos das empresas prestadoras de serviço.
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Figura 4.3 - Organograma do Departamento Técnico da empresa estudada

Terceiro Patamar: tem como referência os canteiros de obra da empresa, onde
encontram-se os engenheiros de obra - também chamados Gerentes de Produção responsáveis pela produção dos empreendimentos da empresa. Foi neste patamar onde
o presente trabalho focou-se, constituindo o laboratório de aprendizado do estudo.
Metaforicamente o terceiro patamar é a ‘linha de produção’ da empresa, pois
é nesta instância onde se fabrica o produto comercializado pela empresa – os
apartamentos residenciais. Os caneiros de obras consistem nas várias ‘linhas de
produção’ da empresa onde os apartamentos são fabricados.
Cada canteiro de obra possui uma certa autonomia e independência na
organização, planejamento e execução das atividades realizadas no canteiro.
Nos canteiros de obras da empresa a organização do trabalho é administrada
por um engenheiro – o Gerente de Obra - o qual é auxiliado diretamente por um
apontador, responsável pelo controle dos materiais utilizados no canteiro e por um
mestre-de-obra, responsável pelo controle e monitoramento das frentes de trabalho e
pelo abastecimento e transporte de materiais no canteiro.
40

Na maioria dos canteiros de obras da empresa , hierarquicamente abaixo do
mestre de obras encontram-se os chamados ‘encarregados’. Na verdade, os
40

Em uma obra da empresa está sendo implementada um novo modelo de organização do trabalho
baseado no princípio geral da Autonomação. Nesta obra, “os operadores são multifuncionais, ou seja,
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encarregados são os supervisores alocados para gerenciar as equipes das empresas
41

fornecedoras de mão-de-obra .
Os encarregados envolvidos diretamente com a Etapa Estrutura são:
•

encarregado da carpintaria, responsável pela confecção das formas da
Estrutura;

•

encarregado da ferragem, responsável pela confecção das armaduras de pilares,
vigas, lajes e fundações do prédio;

•

encarregado da alvenaria, responsável pelo confecção das divisórias entre
cômodos e unidades habitacionais da edificação;

•

empreiteiros elétricos e hidráulicos;

•

além de prestadores de serviço terceirizados (ex.: equipe responsável pela
colocação dos elevadores, equipe de concretagem, etc).
A hierarquia no canteiro pode ser visualizada na figura 4.4.

Engenheiro
da Obra
Apontador

Serviços
Tercerizados

Mestre de
Obra
Serventes
(Apoio logístico)

Fornecedores de Mão-de-Obra
Enc. de
Carpintaria

Enc. da
Ferragem

Enc. de
Alvenarias

Carpinteiros

Ferreiros

Pedreiros

Enc. da
Hidráulica

Hidráulicos

Enc. do
Elétrico

Eletricistas

Figura 4.4 - Organização das funções no canteiro no período em que foi realizado o trabalho

estas pessoas estão capacitadas a trabalhar como pedreiros, carpinteiros e ferreiros, todos sabem fazer
tudo” (ZERO HORA,17/01/2000). Portanto possuem uma configuração diferente na organização das
funções que em um canteiro tradicional .
41
O trabalho no canteiro de obras da Empresa Estudada é distribuído entre equipes ditas especialistas.
Estas equipes são empresas terceirizadas que se responsabilizam pela realização de determinados serviços
no canteiro, tais como hidráulico, elétrico, ferragem, etc.
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Existem, ainda outros fatores organizacionais que influenciam na produção
do empreendimento. Um dos mais influentes dentre eles é o planejamento das
atividades desempenhadas no canteiro, o qual ocorre na fase de concepção do
empreendimento e é responsável pela definição do cronograma físico-financeiro do
empreendimento, do custo associado e do tempo de realização de cada atividade.
Portanto, é nesta fase que a Empresa define o Plano Mestre de Produção, ou seja, é
onde são programadas as compras de materiais para o canteiro e definida a produção
mensal e o efetivo alocado (ANTUNES & RODRIGUES, 1998).
Feita esta programação inicial resta ao Gerente de Obras balizar suas ações e
atitudes segundo o planejamento das atividades definido na fase de concepção do
empreendimento. Assim, a partir deste planejamento inicial, o Gerente de Obras
42

responsabiliza-se pelo lançamento das Linhas de Balanço , pela elaboração e
verificação do Last Planner, e pelo definição da logística de abastecimento das
Frentes de Trabalho ao longo do tempo.
Portanto, o planejamento inicial das atividades desempenhadas é o ponto de
partida de todo o processo de planejamento do canteiro e qualquer distúrbio e/ou
imperfeição em sua concepção irá refletir diretamente na programação previamente
efetuada no canteiro.
4.1.2 Razões para a Empresa intervir no Processo Construtivo na
Etapa em Questão
Segundo THIOLLENT (1997) a pesquisa-ação inicia com a negociação dos
objetivos da pesquisa, a definição dos atores envolvidos e a discussão sobre o uso
dos resultados pela organização. Para que se possa discutir sobre que base a
pesquisa será conduzida é necessário entender as reais necessidades da organização.
É o que THIOLLENT (1997) chama de Fase exploratória de uma pesquisa-ação.
Nesta seção são descritas as ações que a empresa estudada propunha-se e o
estímulo para a realização deste trabalho em particular.
Em uma entrevista realizada com o Diretor Técnico foram descritas as ações
tomadas pela empresa e os motivos que a levaram a realizar o presente estudo. Foi
esclarecido que: "todas as ações tomadas pelo Departamento Técnico são e serão

42

As ferramentas gerenciais - caminho crítico, linhas de balanço e planilhas de custo - utilizadas neste
trabalho podem ser melhor estudadas em HARRIS & MACCAFFER (1981).
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conduzidas tomando como base o Programa de Gestão para a Produção . Neste
programa foi estabelecido um plano de ação criado para atingir melhores resultados
no que se refere às dimensões: custo, produtividade, controle, qualidade,
procedimentos-padrão e prazos.”
Analisando o Programa de Gestão para a Produção da empresa, pôde-se
observar que a pesquisa aqui desenvolvida insere-se em um contexto mais amplo de
ação, explicado a seguir.
O Programa de Gestão para a Produção foi desenvolvido, planejado e
está sendo implementado em cinco etapas, a saber:
• A primeira etapa consistiu na difusão dos conceitos da Qualidade Total. Nesta
etapa foi definido o negócio da empresa, iniciado um programa de 5's,
estabelecido alguns Procedimentos Operacionais-Padrão (POP) e identificado
alguns itens de controle;
• Em uma segunda etapa foi realizado um trabalho de aprimoramento sobre os
projetos elétrico, hidráulico, estrutural, fundações, entre outros, através de um
seminário de treinamento de 90 horas;
• Em uma terceira etapa foram definidas melhorias no processo de orçamentação
dos empreendimentos e adotada uma sistemática de divisão do empreendimento
em etapas construtivas;
• A quarta etapa constitui-se em um trabalho de melhoria nos canteiros de obra.
Nesta etapa foram repassados aos mestres e encarregados noções de Gestão pela
Qualidade Total. Nesta etapa foram definidas as relações cliente-fornecedor,
itens de controle e verificação, e relacionamentos de causa-efeito-causa;
• A quinta etapa, na qual insere-se o presente trabalho, refere-se à melhoria da
gestão do processo produtivo da empresa.
A partir da quarta etapa do Programa de Gestão para a Produção foi
observado na empresa que, apesar de estabilizadas, as diferentes parcelas do
processos produtivo poderiam e deveriam ser melhoradas.
Iniciou-se uma busca por alternativas que capacitassem a empresa a melhorar
o seu resultado financeiro atual através do ataque às perdas existentes no processo
produtivo.
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O Programa de Gestão para a Produção consiste em um documento interno que delinea a estratégia
de ações de melhoria a serem tomadas pela empresa nos próximos dois anos.
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A alternativa encontrada pelo Departamento Técnico da empresa foi aliar-se
a outras empresas do setor da Construção Civil no desenvolvimento do Lean
Construction Group. Este grupo propunha-se a reunir entidades e pessoas atuantes
na Construção Civil em um núcleo de inovação e troca de conhecimento em prol do
desenvolvimento da Construção Civil gaúcha.
Como foi descrito anteriormente os trabalhos do pesquisador na empresa
construtora iniciaram com a participação do mesmo em um curso de capacitação
44

tecnológica

sobre os conceitos básicos do Sistema Toyota de Produção. Neste

curso, a empresa e seus principais fornecedores começam a ter contato com esta
nova forma de gerir a produção.
Ao final do curso a empresa estudada avaliou positivamente o potencial de
melhorias do STP em seus empreendimentos. É, então, realizado um trabalho de
posicionamento por alunos do PPEGP/UFRGS a fim de verificar a estágio do STP
nos canteiros de obra da empresa.
Este Trabalho de Posicionamento foi apresentado em uma palestra ao
Departamento Técnico da empresa, enaltecendo a aplicabilidade dos conceitos do
Sistema Toyota de Produção na Etapa e Empresa em questão.
A troca de experiências proveniente deste Trabalho de Posicionamento
estimulou a seqüência de trabalhos na área. Os pesquisadores responsabilizaram-se
pela intervenção e operacionalização de conceitos do STP em alguns canteiros de
obra da empresa na Etapa Construtiva Estrutura visando, em grandes linhas, a
redução do tempo global de construção (lead time) do mesmo.
4.1.3 O Objeto de Análise (O QUE MUDAR ?)
Em seções anteriores foi descrito o produto da Etapa Estrutura, sendo pouco
comentado a respeito do modo como este produto é fabricado. O objetivo desta
seção é dar uma noção clara do objeto de análise da dissertação: o processo de
fabricação do produto analisado.
O processo produtivo na Construção Civil é o resultado da combinação de
três elementos, ou recursos básicos: os projetos, que definem a concepção e como o
produto deve estar configurado após ser executado; as matérias-primas, que são os
44

Capacitação tecnológica envolve além do repasse de conceitos do STP, a realização de trabalhos
práticos junto aos processos produtivos das empresas. Ou seja, os participantes além de aprenderem os
conceitos básicos propunham-se a melhorar seus processos a partir de dos princípios, conceitos e técnicas
apresentadas.
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‘objetos’;

que

serão

transformados

ao

longo

do

processo;

e

as

pessoas/equipamentos, que são os agentes transformadores da mudança, conforme
pode ser visualizada na figura 4.5. A eficácia da combinação destes três recursos
básicos é que define o quão enxuto se encontra o processo produtivo da empresa.
Uma maneira de averiguar o quão enxuto encontra-se a empresa é verificar
como se encontram os princípios de valor e de cadeia de valor

no processo

produtivo atual (WOMACK & ROSS, 1998). Para tanto serão descritas as funções
dos fornecedores, dos engenheiros e dos encarregados sobre o objeto de análise;
sendo explicado como, até então, o produto vinha sendo produzido e gerenciado.
A seqüência de construção da estrutura de um prédio inicia na fase de
concepção do projeto arquitetônico, onde são definidos os tamanhos e as disposições
das dependências; da posterior definição das soluções estruturais adotadas para
garantir a estabilidade da edificação; e por fim da elaboração dos projetos de formas,
elétricos e hidráulicos que atendam tanto as necessidades do projeto estrutural
quanto as do projeto arquitetônico.
Após esta concepção inicial, os projetos serão analisados conjuntamente pelo
gerente de projetos da empresa, a fim de avaliar a compatibilidade entre os mesmos.

Projetos

Pessoas /
Equipamentos

Processo
Construtivo

Prédio
Pronto

Materiais
Figura 4.5 - Definição esquemática do que é o processo produtivo na construção civil

Feita a análise conjunta dos projetos do empreendimento é iniciada a
produção do mesmo.
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O produto – a estrutura de um pavimento - é produzido a partir das
informações dos projetos:

• de formas: que determina quais e quantas peças deverão ser utilizadas na
construção da estrutura do pavimento;

• estrutural: que determina a quantidade e a disposição da ferragem necessária em
cada viga, laje e pilar, além de fornecer o tipo de concreto utilizado no
pavimento;

• projetos complementares tais como os projetos elétricos e hidráulicos, que
45

determinam a quantidade e disposição das passagens

na laje.

A partir das informações levantadas nos projetos, as empresas fornecedoras
de matéria-prima realizam a quantificação do volume de material necessário para a
confecção dos pavimentos.
Aos engenheiros da empresa era determinada a função de abastecer as
frentes de trabalho com os materiais conforme estabelecido nos projetos, prazos e
condições previamente determinadas com os encarregados.
Ao encarregado, tendo a matéria-prima em mãos e a informação de como
deveria ficar o seu serviço pronto determinado pelos projetos, cabia a colocação,
montagem e/ou construção de sua parcela do produto final.
Assim o processo produtivo da Etapa Estrutura consistia, basicamente, na
simples repetição de um ciclo de desenforme e montagem das formas de madeira, da
posterior colocação das armaduras e finalmente da concretagem. Este ciclo envolve
três equipes diferentes (pedreiros, ferreiros e carpinteiros), cada qual subordinada a
um encarregado, com necessidades de projeto e de materiais diferentes que devem
ser satisfeitas pelo corpo técnico da empresa em seus vários níveis.
Cabe aqui observar que o modo como o encarregado fabricava o seu produto
não era analisado pelo corpo técnico. O encarregado desenvolvia suas atividades da
maneira que melhor lhe conviesse, desde que atendendo o prazo e a qualidade
determinados pela empresa. Era, portanto, função dos encarregados definir como
estes materiais deveriam ser produzidos.
Uma das poucas interações que o corpo técnico possuía com o
gerenciamento do processo produtivo propriamente dito dava-se na definição dos
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Esperas são caixas e ou tubulações deixadas no interior da massa de concreto que permitem a passagem
de fiações e/ou canalizações em fases posteriores do empreendimento.

114

prazos e do número de pessoas necessárias para a realizações das atividades. Neste
momento o corpo técnico da empresa negociava com os encarregados os prazos e o
efetivo alocado, baseado em projetos similares desenvolvidos no passado e no prazo
estipulado no cronograma físico-financeiro.
Outro aspecto importante de ser ressaltado neste momento refere-se ao
esclarecimento de algumas questões teóricas do Sistema Toyota de Produção
pertinentes ao trabalho.
O objeto de análise do caso apresenta particularidades em relação ao modo
como os processos normalmente são estudados no STP, devido a tipologia de leiaute
determinada para a construção de edificações verticais - o leiaute fixo. No leiaute
fixo "a organização das máquinas, equipamentos e trabalhadores é feita em torno do
produto produzido" (SILVEIRA, 1998, p.3). Portanto, os recursos são transportados
verticalmente e de forma constante em torno do produto durante a sua produção,
conforme apresentado esquematicamente na figura 4.6. Isto configura uma
dificuldade a mais para o processo produtivo e para os trabalhadores que vêm-se
obrigados a constantemente deslocar materiais, pessoas/equipamentos.
Assim, o objeto de análise a ser estudado apresenta, inerente ao processo
produtivo, outras restrições tais como: limitação no transporte vertical, a
movimentação do efetivo para realizar as operações e a suscetibilidade às
intempéries. Estas características particulares do processo produtivo da Etapa
Estrutura também dificultam a analogia direta entre o STP aplicado na Toyota e o
caso estudado.
Outras peculiaridades levadas em conta no estudo do objeto de análise
segundo a ótica do STP:
•

dificuldade em mapear e entender o processo produtivo da etapa estudada. Para
que se mapeie o processo produtivo é necessário responder algumas questões de
apoio, como por exemplo: O que seria lote na Etapa Estrutura? O que seria o
processo? O que seria uma operação no processo produtivo estudado?;

•

o modelo organizacional adotado pela Empresa na parcela do processo produtivo
estudada que apresenta dois responsáveis e duas equipes monofuncionais ( a
equipe de forma e a de ferragem), cada qual com pessoas, estruturas,
remuneração e organização específicas, que necessitam se inter-relacionar em
prol de um mesmo objetivo - construir um pavimento segundo determinado
prazo padrão;
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•

parcelização do conhecimento do processo produtivo. Não havia na empresa
quem detivesse um conhecimento detalhado do processo produtivo como um
todo;

•

carência de uma divisão da carga de trabalho, o que dificultava a visualização
dos times, das metas a serem atingidas em cada dia de trabalho e da alocação do
efetivo.
Existem ainda questões sócio-culturais envolvendo as equipes, tais como:

política de remuneração dos empregados, disputas internas de poder entre os
encarregados e a estrutura organizacional da empresa.
Todas estas características devem ser analisadas antes que se inicie um
trabalho de repasse do STP para o meio estudado, pois se estas características forem
negligenciadas poderá haver problemas futuros do ponto de vista da viabilização do
estudo.
É importante salientar que o presente trabalho não tem como horizonte atuar
sobre todos estes aspectos. Mas seria interessante que outros estudos possam
aprofundar os aspectos aqui comentados.

LAJE
LAJEla

VIGA
P
I
L
A
R

RECURSOS

RECURSOS

Figura 4.6 - Identificação das partes componentes da Etapa Estrutura e do fluxo de recursos ao
longo de uma edificação
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4.2 PROCESSO DE MUDANÇA ( COMO REALIZAR A MUDANÇA ?)
Segundo MACKE (1999, p.2) "A maioria dos problemas nas empresas não
são estruturados; não são situações claramente definidas. O que existe no mundo
real são situações complexas e não estruturadas para as quais não existem soluções
prescritas [...] quando analisamos uma situação complexa, analisando partes da
mesma isoladamente, perdemos o verdadeiro significado, a verdadeira explicação do
fato: as interações existentes entre as partes que enxergamos isoladas e tentamos
resolvê-las separadamente."
Esta seção visa delimitar a complexidade do problema em sua plenitude,
abordando o modo como a mudança foi conduzida na organização, relacionando-a
com a pesquisa-ação e com a maturação teórica angariada ao longo do trabalho. Para
tanto a presente seção visa apresentar uma síntese do processo de mudança, segundo
os princípios do Método de Pesquisa-ação, além de apresentar a forma como o
processo de mudança foi mensurado ao longo do trabalho.
4.2.1 Síntese do Processo de Mudança
A explicação sintética sobre o Processo de Mudança será feita através da
separação e explicação da pesquisa nas suas três fases componentes: Fase
Exploratória, Fase Principal/Ação, Fase de Avaliação.
4.2.1.1 Fase Exploratória
Apesar de fazer parte da Fase Exploratória, já foram citadas em seções
anteriores o contexto para a realização do trabalho. Nesta seção será descrito a
realização do Trabalho de Posicionamento e sua apresentação ao corpo técnico da
empresa.
Em novembro de 1998 foi iniciado o Trabalho de Posicionamento, descrito
em FALCÃO & SOUTO (1999), sobre a potencialidade do uso do Sistema Toyota
de Produção na Etapa Estrutura da empresa estudada.
O objetivo deste trabalho inicial consistia em visualizar os problemas no
processo produtivo sob diferentes prismas e através de várias fontes de informação.
As fontes de informação dos problemas no processo produtivo utilizadas
neste trabalho inicial foram:
a) a realização de entrevistas abertas com todos os colaboradores;
b) o acompanhamento das atividades desempenhadas no processo produtivo pelos
pesquisadores;
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c) o resgate de dados levantados no canteiro;
d) o debate e a discussão das observações feitas pelos pesquisadores com o corpo
técnico da empresa, relacionando as práticas gerenciais utilizadas na organização
como um todo e os problemas registrados no canteiro.
Cabe aqui algumas observações sobre as formas de visualização pouco
utilizadas no estudo, e as razões para tanto:
•

Não foram estudadas as razões históricas para o surgimento dos problemas. A
principal razão para tanto foi a despreocupação que a empresa possuía, antes do
trabalho, com as questões referentes a gestão da produção. Como pretendia-se
desenvolver um novo patamar de modelo produtivo para a empresa, a adoção e
estudo de práticas antigas poderia repercutir em uma perda de foco dos
colaboradores que geraria um retrocesso ao estágio que a pesquisa se
encontrava. Era importante para os pesquisadores identificar o que deveria ser
feito e não como estava sendo feito até então;

•

Não foram consultados todos os mestres e os engenheiros de obra da Empresa
para formatar o Trabalho de Posicionamento. Esta prática constitui em um dos
principais pontos de melhoria para trabalhos futuros.
A partir de agora serão apresentadas as formas de visualização dos

problemas que ajudaram a pesquisa a formatar o quadro inicial sobre a Etapa
Estrutura na empresa em questão.
A primeira forma de visualização foi a realização de entrevistas com os
atores envolvidos. Foi realizada uma única pergunta aberta a todos os colaboradores
envolvidos diretamente com a Etapa Construtiva Estrutura: engenheiro de obra,
mestre-de-obra, encarregados (ferragem, carpintaria), ferreiros, carpinteiros,
pedreiros, hidráulicos, eletricistas e serventes.
A pergunta consistia na seguinte indagação:
O que no processo produtivo atual, mais perturba o andamento do trabalho ?
Se tal restrição fosse reduzida ou eliminada, o trabalho seria mais produtivo ?
A liberdade de interpretação propositadamente dada à entrevista, motivou os
participantes a dialogarem e interagirem com o pesquisador sobre o tema, criando
um ambiente de aproximação inicial entre o pesquisador e os pesquisados, favorável
ao bom andamento do trabalho.
Apesar de ser uma pergunta aberta, foi marcante a objetividade das
respostas dadas. Em sua maioria os entrevistados elencavam uma ou duas restrições
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principais para o aumento da produtividade. Entre as equipes de trabalho como é o
caso dos pedreiros e ferreiros, suspeitava-se que as respostas tinham sido acordadas
no grupo, tamanha a singularidade das respostas obtidas, hipótese que foi
desmistificada com o acompanhamento subsequente das atividades realizadas no
canteiro.
A síntese das respostas serão descritas abaixo, separados em equipes de
trabalho:
•

Engenheiro da obra: “O que mais restringe a produção da obra é o transporte
vertical – por este ser disputado por várias equipes e por haver na obra uma
gama muito grande de materiais e equipamentos envolvidos, gerando uma
redução na produtividade geral das equipes no canteiro” .

•

Mestre de obra: “Apesar de ser inerente ao serviço, a grande movimentação
realizada na Etapa Estrutura diminui muito a produtividade da equipe.”

•

Encarregado da Ferragem: “O transporte vertical dos materiais não é feito
mecanicamente e sim manualmente, o que acarreta uma baixa velocidade de
transporte da ferragem, provocando desgaste da equipe, sem a devida
produtividade.”

•

Pedreiros, hidráulicos e eletricistas não tiveram nenhuma observação a ser feita
na etapa estudada.

•

Encarregado da carpintaria: “Conferências e/ou medições são as principais
fontes de retrabalho ou perda de qualidade.”

•

Carpinteiros: “O excesso de movimentação de material ou procura do mesmo, o
retrabalho e a falta de controle entre as interfaces carpintaria-hidráulico e
carpintaria-elétrico, geram problemas tanto na desforma quanto no desgaste do
material.”
Alguns aspectos puderam ser avaliados a partir da confrontação das respostas

obtidas com as observações feitas pelo autor deste trabalho no chão-de-fábrica:
•

Não foi verificado pela gerência de obra e pelo mestre-de-obras problemas no
trabalho em si desenvolvido na Etapa Estrutura. Segundo os entrevistados, os
empecilhos para o aumento da produtividade deviam-se à falta de equipamentos
relacionados ao transporte vertical dos materiais, afirmação ratificada pelos
encarregados.
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•

Não havia, por parte dos encarregados, uma identificação do processo como um
todo. Os encarregados limitavam-se a verificar problemas em suas áreas
específicas, o que não ocorria com os funcionários de chão-de-fábrica
(carpinteiros, hidráulicos, eletricistas, ferreiros) que entendiam e preocupavamse com a interface de suas atividades com as demais equipes. Após uma análise
crítica sobre este desinteresse dos encarregados em entender o processo como
um todo, foi verificado que uma causa importante para tal tipo de situação era
resultado da forma de remuneração dos mesmos. Como os encarregados eram
cobrados apenas por sua atividade, dificilmente se preocupavam com o
andamento das demais Frentes de Trabalho, apesar deste andamento repercutir
drasticamente na produtividade de sua equipe em particular;

•

Inibição dos participantes em citar os erros que ocorriam usualmente no
processo produtivo. Principalmente os erros que fossem cometidos por outras
Frentes de Trabalho, provavelmente devido ao receio de eventuais retaliações.
As impressões coletadas no canteiro foram apresentadas ao corpo técnico da

Empresa, definindo a potencialidade e as eventuais dificuldades associadas ao uso
dos princípios, conceitos e técnicas do Sistema Toyota de Produção na Etapa
Construtiva estudada.
Os principais aspectos verificados pelo Trabalho de Posicionamento e da
discussão crítica dos pesquisadores com os profissionais da empresa, foram:
•

o engenheiro de obra é responsável pelo cumprimento dos prazos e custos
estabelecidos pelo cronograma físico-financeiro. Também é responsável pela
logística de abastecimento das equipes, além da resolução dos problemas
técnicos que surgem no canteiro. Mas, tal qual foi descrito anteriormente, não
era função dos engenheiros de obra a gestão do processo produtivo na Etapa
Construtiva estudada. Em suma, o engenheiro de obra seria, de uma forma
metafórica e simplista, um ‘fiscal da empresa’, verificando a realização das
atividades no que tange os aspectos relativos ao prazo, custo e qualidade
desejadas. Desta forma, ele intervinha pouco no modo como o trabalho era
realizado, pois a condução do processo produtivo em si é de responsabilidade
dos encarregados de cada serviço;
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•

46

verificou-se que não existe na obra uma cultura solidária . Cada atividade é
tratada pelos funcionários e supervisão como “ilhas isoladas de produção,
dificultando a cooperação e a flexibilidade entre os atores envolvidos,
principalmente quando envolve interação de equipes de tarefas diferentes”
(OHNO, 1997), tais como: carpintaria-ferragem, carpintaria-hidráulica, etc. Isto
é resultado direto da especialização do trabalho e da lógica da subcontratação da
mão-de-obra;

•

as atividades tinham seus tempos previstos e balanceados pelas ‘linhas de
47

balanço ’. No entanto, a falta de um planejamento dos encarregados, aliado à
dificuldade de atualização do planejamento global das atividades feito pelo
engenheiro de obra, dificulta a realocação dos recursos e atividades a serem
realizadas - o que, como, quando e quem irá fazer, caso ocorram imprevistos;
•

pôde-se observar no canteiro de obras a constante disputa das equipes pelos
recursos com restrição de capacidade, os CCR's (GOLDRATT, 1986). O caso do
elevador utilizado para o transporte vertical de materiais é o caso mais
contundente. Esta disputa tem como conseqüência eminente paradas de frentes
de trabalho devido à falta de insumos;

•

o problema citado acima, o abastecimento das frentes do trabalho, cria nos
trabalhadores a necessidade de proteger-se contra a falta de matéria-prima,
estocando certa quantidade das mesmas para que estas não faltem quando forem
necessárias.
Com estas informações em mente pôde-se estruturar os problemas

levantados no canteiro através de uma técnica chamada Árvore da Realidade Atual
(ARA) conforme apresentado na figura 4.7. Esta árvore permitiu estruturar as
48

impressões coletadas no canteiro .
Basicamente a Árvore da Realidade Atual (ARA) apresenta no topo o
problema central verificado pelo presente trabalho – redução da lucratividade
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Cultura solidária foi um idéia desenvolvida por OHNO (1997, p.42-44). Um pensamento deste autor
sintetiza a necessidade de trabalho em equipe nas organizações: “A idéia é o trabalho em equipe – não
quantas peças foram usinadas ou perfuradas por operário, mas quantos produtos foram completados pela
linha como um todo” (op.cit., p.43). Esta primazia das partes e não do todo foi um dos principais
problemas verificados na empresa durante a elaboração do Trabalho de Posicionamento.
47
“Linha de Balanço é uma técnica de planejamento para trabalhos repetitivos. A base da técnica consiste
em evidenciar os recursos necessários para a realização de determinada atividade, de modo que esta não
interfira no andamento das demais.” ( HARRIS & MACCAFFER,1981, p.25).
48
As explicações de como deve-se ler uma ARA são encontradas na seção 3.5.1.
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potencial na empresa. Por meio de relacionamentos lógicos são verificadas as causas
deste problema. Analisando as inter-relações lógicas existentes chegou-se a quatro
problemas fundamentais: um estrutural devido a tipologia do leiaute verificado na
Etapa Construtiva Estudada, o qual o presente trabalho não pode atuar e outros três
que poderiam ser atacados/eliminados, são eles: a dificuldade na planificação e
organização dos trabalhos no canteiro, a restrição ao transporte vertical de materiais
e a presença de equipes monofuncionais.
Com base nos resultados apresentados na ARA da figura 4.7 a presente
dissertação pode focar seus esforços na resolução destes três problemas
fundamentais, visto que grande parte dos problemas registrados no canteiro eram
provenientes destas três anomalias.
Fundamentalmente os problemas definidos como prioritários pelo Trabalho
de Posicionamento evidenciavam a necessidade da quebra do paradigma
‘planejadores x executores’ através do estabelecimento de uma nova forma de
gestão.
Esta nova forma de gestão partiria da planificação dos trabalhos
desenvolvidos no canteiro delimitando o efetivo e os prazos utilizados por cada
atividade para serem executadas.
A planificação dos trabalhos auxiliaria tanto o pesquisador quanto os demais
atores envolvidos a verificar o status quo do processo produtivo. Em um segundo
momento, entendido o status quo do processo os atores envolvidos passariam a
estudar, conhecer e intervir sobre o processo produtivo de uma forma estruturada.
Isto possibilitaria a todos os envolvidos uma análise de suas atividades, redefinindo
cargas de trabalho, metas intermediárias, e outras medidas que facilitassem a
coordenação das atividades no canteiro.
As impressões apresentadas com o Trabalho de Posicionamento redundaram
em uma reflexão e um interesse maior da empresa em estudar seu processo
produtivo. Este processo resultou no aprofundamento dos estudos sobre os
princípios e conceitos do Sistema Toyota de Produção na empresa.
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Redução da lucratividade
potencial da Empresa

Redução dos custos de produção
da Etapa Construtiva Estrutura

Encarregados geralmente
não possuem visão do todo
sobre o processo da Etapa
Estrutura.

Reprogramação
constante

Dificuldade de coordenar e
programar os trabalhos no
canteiro

Dificuldade na
coordenação das
equipes

Conferência da qualidade é
repassada a supervisor
e/ou gestor

Excesso
conferências
e medições

Necessidade de maior
coordenação no uso
dos recursos
compartilhados

Equipes
monofuncionais

Excessiva movimentação
de materiais e/ou pessoal

Procura de material
p/realizar
determinada
atividade
Falta de organização
dos materiais no
canteiro

Elevado tempo de
descarga no
elevador
Criação de buffers de
proteção contra paradas por
falta de material

Tipologia do
leiaute
(leiaute fixo)

Restrição ao transporte
vertical de materiais (só
há um elevador para
realizar tal transporte)

Dificuldade na planificação
e organização dos trabalhos
no canteiro

Legenda:
Problemas estruturais do setor
Elementos que podem ser atacados/eliminados
Figura 4.7 - Árvore da Realidade Atual do canteiro de obras obtida no Trabalho de
Posicionamento
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4.2.1.2
Fase Principal/Ação
THIOLLENT (1997, p. 67) define a Fase Principal de uma pesquisa-ação
como "a etapa de análise, diagnóstico e discussão das ações através de seminários" e
a fase ação como "a divulgação dos resultados (conscientização) e implantação de
ações de melhoria" THIOLLENT (1997, p. 79, grifo nosso).
Inicia-se, portanto, um novo ciclo de análise e discussão visando adequar os
conceitos do Sistema Toyota de Produção para a resolução dos problemas
verificados no canteiro. Esta adequação dos conceitos do STP foi baseada no
compartilhamento do conhecimento dos atores envolvidos e na aplicação deste
conhecimento no canteiro de obras.
O princípio norteador do STP e a base teórica do presente trabalho foi a
eliminação total das perdas no processo produtivo. Para que tal princípio fosse
atingido na Construção Civil era preciso criar uma ferramenta nos moldes do
Mecanismo da Função Produção, que possibilitasse a planificação do trabalho no
canteiro através do mapeamento do processo produtivo, conforme verificado no
Trabalho de Posicionamento.
Entretanto o uso do MFP tal qual foi concebido no STP foi inviabilizado
devido a uma peculiaridade do produto produzido da Construção Civil – o produto
não ‘flui’ entre as operações, pois na Construção Civil o produto permanece fixo
enquanto os recursos são deslocados ao longo do mesmo.
Fez-se necessário criar ferramentas adaptadas à Construção Civil, ou seja,
ferramentas que identificassem os lotes de produção fluindo ao longo do tempo,
capaz de transformar o produto acabado e, ao mesmo tempo, identificar as esperas,
transportes, inspeções e processamentos que estes lotes sofriam.
FALCÃO & SOUTO (1999) definem as necessidades que deveriam ser
atendidas por esta ferramenta, segundo a lógica do STP:
a) acompanhar o produto ao longo do tempo;
b) mapear os elementos do processo (processamento, inspeção, transporte, espera);
c) seqüenciar os elementos do processo;
d) estabelecer a rede de processo x operações adaptada à Construção Civil;
e) analisar o processo segundo a lógica das 7 perdas do STP.
A estratégia utilizada pela pesquisa foi sistematizar estas informações em
uma ferramenta simples e visual, chamada de Gio-falcão.
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O Gio-falcão, apresentada, de uma forma organizada e visual, o ciclo de
atividades desempenhadas para a construção da estrutura de um pavimento
utilizando, para tanto, os princípios do Sistemas de Controles Visuais.
A ferramenta Gio-falcão dividiu o ciclo de confecção da estrutura de um
pavimento em 12 partes, cada parte representava um dia do ciclo de confecção do
pavimento. Em cada parte do ciclo era(m) identificado(s):
•

no canto superior esquerdo da folha o dia do Ciclo que estava sendo
representado;

•

a seqüência de atividades a serem concluídas naquele dia;

•

fotografias identificando as atividades realizadas naquele dia do ciclo;

•

a(s) equipe(s) que deveria(m) estar trabalhando;

•

qual a quantidade adequada de pessoas deveriam estar trabalhando em cada
atividade;

•

como uma mesma equipe realiza mais de uma atividade, eram definidas as
relações de atividades desempenhadas pela mesma equipe. Por exemplo, observe
que a Retirada de Sargentos e Parafusos e o Reescoramento e Retirada da
Viga na laje inferior são desempenhadas pela mesma equipe.
O acesso a todas estas informações, permitiu que os atores envolvidos no

processo verificassem a carga de trabalho diária, as relações de precedência e os
gargalos produtivos de todo o processo, tornando possível realizar as análises
pertinentes.
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Tal ferramenta, uma criação da presente pesquisa foi construída a partir do
conceito de MFP (SHINGO, 1996b).

Figura 4.8 - Apresentação Parcial da ferramenta Gio-falcão – Primeiro dia do Ciclo de
Confecção da Estrutura de um Pavimento

No entanto esta ferramenta isolada não apresentou a eficácia verificada pela
utilização ampla da lógica do MFP. Isto porque o Gio-falcão não apresentava
elementos importantes, tratando unicamente do mapeamento dos processamentos
(fabricação). Era preciso estudar as esperas, as inspeções e os transportes o que não
era possível de ser observado pela ferramenta Gio-falcão.
Com isto estudou-se a criação de uma nova ferramenta capaz de visualizar as
esperas, transportes e inspeções permitindo analisar com mais rigor a sincronização
da produção da Etapa Estrutura.
Esta nova ferramenta teve origem do estudo do ciclo simplificado do Giofalcão, que pode ser observado na figura 4.9. Através deste estudo observou-se que
o ciclo de construção de um pavimento é formado por seis ciclos menores.
Cada um destes ciclos, doravante chamados de Ciclos de Trabalho,
representam o agrupamento de uma série de atividades arranjadas de modo a
construir um ‘produto’ intermediário do processo.
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Por exemplo: o produto que o Segundo Ciclo de Trabalho repassa ao
Terceiro são as armaduras dos pilares instaladas. O produto que o Terceiro Ciclo de
Trabalho repassa ao Quarto são todas as formas e assoalho instalados, prumados e
fechados.
Ou seja, cada Ciclo de Trabalho representa um agrupamento lógico de
atividades interdependentes entre si, que foram reunidas no intuito de facilitar o
mapeamento e identificação de problemas no processo produtivo. Cada Ciclo de
Trabalho necessitava de uma matéria-prima para sua realização e gerava ao final
deste ciclo um determinado produto que era a matéria-prima para o próximo Ciclo
de Trabalho.

Colocação
ferragem
0,5 DIA

Colocação
formas, vigas e
assoalho
3,5 DIAS

Total de dias
trabalhados
12 dias

Colocação
colarinhos
2 DIA

Concretagem
da laje
2 DIA

Concretagem

pilares
escada
0,5 DIA

Colocação
armadura vigas e
escada
3,5 DIAS

Figura 4.9 - Ciclo simplificado de confecção de um pavimento identificando as operações

Ao explicitar esta divisão lógica entre os Ciclos de Trabalho cria-se as
condições necessárias para estabelecer um Planejamento e Controle da Produção no
canteiro. Através do estudo da inter-relação entre as atividades, foi possível
estabelecer meios de sincronizá-las, por exemplo, usando um sistema kanban
49

adaptado a Construção Civil . Outro aspecto positivo angariado com os Ciclos de
Trabalho é a possibilidade de visualização das esperas entre os ciclos visto que entre
o início de um Ciclo de Trabalho e o término de outro existe um volume ideal de
trabalho a ser concluído – chamado de pacote ideal de trabalho. Qualquer anomalia
que gere uma produção maior ou menor do que o pacote ideal de trabalho gera
perda. Por exemplo, caso fosse produzido menos produtos do que o determinado no
pacote ideal de trabalho – gera-se perda por espera; caso fose produzido mais
49

Os estudos sobre o uso sinérgico do sistema kanban e os Ciclos de Trabalho encontra-se em fase de
maturação na empresa estudada, não sendo foco de análise desta dissertação, mas um tema para trabalhos
futuros.
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produtos do que o pacote ideal de trabalho determina – gera-se perda por
superprodução.
O objetivo da separação em ciclos, portanto, visava facilitar a analogia entre
o trabalho realizado no canteiro e o trabalho desenvolvido na Toyota, estabelecendo
o seqüenciamento, balanceamento e sincronização entre as atividades em cada Ciclo
de Trabalho.
50

Os Ciclos de Trabalho

da Etapa Estrutura de um pavimento são:

1) Colocação dos colarinhos ;
2) Colocação pilares;
3) Confecção das formas das vigas/assoalho/arremates;
4) Concretagem dos pilares e escada;
5) Colocação da ferragem da laje;
6) Concretagem da laje.
Um ponto importante de ser ressaltado a respeito dos Ciclos de Trabalho
refere-se a organização gráfica das informações, onde foi priorizada a questão da
objetividade e simplicidade na apresentação gráfica dos Ciclos de Trabalho. Na
representação gráfica dos Ciclos de Trabalho as atividades foram apresentadas como
se fossem uma foto do local de trabalho no momento em que o Ciclo de Trabalho
especificado estava sendo realizado.
Ilustrativamente será mostrado na figura 4.10 o Terceiro Ciclo de Trabalho,
que apresenta as atividades realizadas pelos colaboradores para a confecção das
51

formas de vigas/assoalhamento/arremates .
A partir da apresentação do Ciclo de Trabalho representado na figura 4.10,
os colaboradores eram instruídos sobre quantos funcionários deveriam estar
alocados em cada atividade e qual era a relação entre as atividades. Por exemplo os
carpinteiros sabiam que deveriam começar a confeccionar a escada assim que duas
peças tivessem sido assoalhadas. Portanto, enquanto 4 pessoas estavam assoalhando
as primeiras 2 peças do pavimento, outras duas deveriam estar transportando os
materiais necessários para confeccionar a escada.

50

Os Ciclos de Trabalho apesar de na Etapa Estrutura serem divididos em 6 Ciclos, nesta pesquisa eles
serão tratados de forma genérica. Isto porque acredita-se que este conceito pode ser generalizado em outra
Etapas Construtivas do Canteiro
51
O detalhamento dos demais ciclos não será feito por normas éticas de trabalho estabelecidas com a
empresa.
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Desta forma, identifica-se os transportes e as inspeções presentes no
processo produtivo. Pois sabendo quantas pessoas são necessárias para realizar o
transporte e definido precisamente o que deve ser inspecionado entre os Ciclos de
Trabalho, pode-se definir as operações presentes no processo produtivo em questão.

Figura 4.10 – Apresentação esquemática parcial dos Ciclos de Trabalho - Terceiro Ciclo de
Trabalho

Com base nas duas ferramentas apresentadas acima, poder-se-á estudar o
processo produtivo em sua plenitude. O Gio-falcão permitiu a análise dos seguintes
aspectos:
•

os dias com maior carga de trabalho através da análise do efetivo despendido
para a realização das atividades;

•

as restrições produtivas (equipamento, efetivo, seqüência de atividades, etc) que
limitam a produtividade das demais atividades;
Enquanto o conceito de Ciclos de Trabalho, possibilitou questionar os lotes

do processo, as esperas e os estoques existentes nos ciclos.
Com isto, poder-se-á estudar o processo produtivo como um todo ou
enfocando parcelas isoladas deste, com um grau de detalhamento adequado às
necessidades investigatórias do estudo pretendido.
No decorrer do trabalho foi verificada a hipótese de fundir-se as duas
ferramentas em um terceira que contivesse todos os elementos mostrados acima.
Entretanto nas tentativas realizadas, verificou-se que os atores envolvidos tendiam a
focar sua atenção apenas aos Ciclos de Trabalho preterindo os objetivos do estudo a
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análise global do processo produtivo. Consequentemente optou-se por abandonar a
tentativa de utilizar uma única ferramenta pelo estudo.
Vencidas as restrições técnicas para a análise do processo produtivo segundo
STP, restava ao pesquisador transpor outra barreira/resistência verificada no
Trabalho de Posicionamento: “a barreira psicológica dos encarregados em envolverse no trabalho” (FALCÃO & SOUTO, 1999). Esta constatação foi evidenciada
devido a duas razões:
a) no Trabalho de Posicionamento foi estudada e verificada a influência dos
modelos mentais das pessoas envolvidas no processo. Uma característica
marcante registrada entre as equipes envolvidas na produção era a não admissão
da ocorrência de problemas internos de produção. Os funcionários de campo
consideravam-se ‘os mais capazes da empresa dentro de suas atribuições’.
Somente era admitida a existência de problemas originados por fontes externas,
por exemplo, oriundos do fornecimento de matéria-prima e/ou problemas com as
demais equipes de trabalho envolvidas;
b) além disso, por tratar-se de um trabalho com viés acadêmico, existia ceticismo
em colaborar com o trabalho entre os empreiteiros da empresa. Muitas das
adversidades presentes no trabalho foram resultado do descrédito inicial dos
colaboradores em relação à capacidade e à praticidade dos conceitos defendidos
52

pelo pesquisador .
A primeira providência a ser tomada pelo pesquisador foi envolver os
colaboradores no Processo de Mudança. Assim, em um período de adaptação inicial
o pesquisador procurou evidenciar aos colaboradores

a sua parcela de

responsabilidade sobre os problemas levantados, através de dados e fatos.
A estratégia utilizada para alcançar tal objetivo foi atacar uma fonte externa e
pontual de variabilidade por eles observada.
Um problema que vinha sendo internamente comentado era a questão do
fornecimento de ferragem que era feito, segundo os colaboradores, fora dos prazos
estipulados e consumia grande quantidade de mão-de-obra para descarregá-la.
Deste modo, ao eleger o fornecimento de ferragem no canteiro como foco de
estudo, o pesquisador recebeu amplo apoio dos colaboradores e foi incentivado a
intervir com os fornecedores.
52

Este problema, possivelmente, deveria ser analisado pela academia, até mesmo, para preparar seus
pesquisadores sobre a possibilidade de enfrentar tais adversidades, em pesquisas futuras
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Para solucionar tal problema, diferente das soluções praticadas até então, foi
realizada uma reunião onde foram chamados o fornecedor de ferragem e os
encarregados envolvidos para discutir os problemas relativos ao recebimento de
ferragem no canteiro. O objetivo da reunião consistiu em explicitar os problemas
encontrados e delinear alternativas visando eliminar as anomalias de forma
cooperativa.
Nesta reunião, inicialmente, foi explicado ao fornecedor o problema que o
atraso e a descarga mal feita da ferragem proporcionavam ao processo produtivo,
sendo utilizados dados levantados no canteiro para corroborar as afirmações feitas.
Em contrapartida, o fornecedor apresentou in loco que os problemas
levantados eram, ao menos em parte, derivados do grande volume de material
solicitado em cada pedido e da falta de organização por parte dos encarregados na
descarga dos materiais. Ou seja, os problemas levantados não eram uma
exclusividade do fornecedor. Mas eram fruto, ao menos em parte, de um Projeto de
Trabalho inadequado e da omissão dos Encarregados em assumir sua parcela de
responsabilidade sobre o problema.
Os resultados práticos destes encontros serão, sucintamente, apresentados
abaixo :
a) elaboração de um reestudo dos procedimentos de pedido de material adotado
pela empresa visando diminuir os lotes solicitados em cada pedido. Desta forma,
as entregas de ferragem passaram a ser feitas de forma mais contínua e em lotes
menores;
b) melhoria na organização dos ferreiros preparando o seu local de trabalho e a
equipe para receberem a ferragem;
c) provavelmente a principal conseqüência do trabalho prático realizado foi a
verificação, por parte dos empreiteiros, que problemas verificados no processo
produtivo poderiam ser resolvidos desde que todos assumissem sua parcela de
contribuição para a solução do problema.
O benefício deste trabalho prático foi a repercussão psicológica e de postura
que ele propiciou, pois o estudo proporcionou que os colaboradores pudessem
constatar suas limitações e amadurecer a idéia de trabalhar em parceria com os
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fornecedores,

tanto

externos

quanto

53

internos .

A

sensibilização

e

o

comprometimento angariados com o trabalho prático realizado sobre a ferragem foi
um ponto crucial para o sucesso do trabalho realizado no canteiro, pois criou as précondições fundamentais para o estudo – ‘o saber ouvir’ e o ‘aprender a aprender’.
Preparado o ambiente para as mudanças restava a pergunta: Por onde deveria
iniciar o processo de melhoria? Seria possível repensar todo o processo produtivo?
Ou em vez disso, deveria ser indicada uma atividade ou setor específico a ser
melhorado?
O acordo inicial firmado com a empresa impunha uma restrição de ordem
54

prática ao estudo de caso : o processo produtivo atual deveria ser melhorado desde
que isto não acarretasse na troca dos equipamentos atualmente utilizados no
canteiro. Portanto, em um primeiro momento o estudo ficou limitada a possibilidade
do pesquisador intervir nos métodos construtivos utilizados pela empresa, sendo
possível apenas otimizar o processo atual.
A forma encontrada para melhorar o processo produtivo foi centrar-se na
eliminação das perdas existentes no sistema produtivo atual – em particular as
55

originadas por esperas, estoques e retrabalhos .
O primeiro ciclo estudado foi o 6 o Ciclo de Trabalho. Esta escolha deu-se:
•

pelo grande número de esperas e transportes existentes nesta parcela do processo
produtivo, conforme pode ser observado na figura 4.11;

•

por ser o último Ciclo de Trabalho da Etapa Estrutura. Portanto, as reduções no
tempo de execução não repercutiriam em eventuais desbalanceamentos de outros
Ciclos de Trabalho;

•

o grande esforço físico utilizado nesta atividade, que motivou os colaboradores a
participar ativamente do trabalho;

•

por tratar-se de uma atividade de fluxo, a analogia entre a linguagem do STP e a
utilizada no canteiro facilita o entendimento e realização dos trabalhos de
56

melhoria .
53

Fornecedor externo será a designação adotada nesta dissertação às empresas fornecedoras de matériaprima (formas, ferragem, concreto) e fornecedor interno será a designação adotada para as empresas dos
encarregados (ferreiros, carpinteiros, pedreiros).
54
Importante dissociar o objetivo da pesquisa realizada do objetivo da intervenção. O foco da pesquisa
era evidenciar a aplicação de princípios e conceitos do STP na Construção Civil, enquanto o foco da
intervenção era reduzir o ciclo de confecção de um pavimento dos 12 dias atuais para 10.
55
No decorrer do estudo esta restrição - não alterar os métodos construtivos - foi sendo
progressivamente revista junto a empresa.
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Na figura 4.11 é apresentado o 6 Ciclo de Trabalho, o qual consistia na
chegada do caminhão betoneira proveniente da concreteira e descarregado em lotes
através do enchimento de jericas. As jericas eram transportadas ao pavimento
desejado onde eram adensadas, reguadas e niveladas.
O desenvolvimento dos trabalhos de melhoria deram-se pela interação entre
o pesquisador e a equipe de concretagem. Estas interações consistiam em reuniões
feitas após cada concretagem da laje onde eram identificadas as possibilidades de
melhoria e avaliada a forma de operacionalização destas melhorias pelo grupo. O
grupo de melhorias era composto dos 3 pedreiros, o mestre de obra, o engenheiro de
obra, um servente, o guincheiro e o pesquisador.
Estas reuniões foram focadas na possibilidade de eliminação das esperas.
Isto porque as esperas constituíam a forma de desperdício mais relevante no
processo produtivo estudado.
A eliminação das esperas foi feita através compatibilização da carga de
trabalho entre as equipes, que se deu através:
•

da definição de um plano de concretagem estabelecendo as funções a serem
desenvolvidas pelas pessoas, o que permitiu a criação de uma relação
cliente/fornecedor entre as equipes envolvidas;

•

da redefinição de alguns Procedimentos Operacionais (POP), como por exemplo,
o procedimento de concretagem da laje;

•

do estabelecimento de novos objetivos aos colaboradores. Por exemplo, antes da
intervenção, o objetivo dos serventes ao transportar lotes de concreto era levar o
máximo possível de concreto para o andar desejado. No entanto, após estar no
andar desejado, esse servente e o concreto ficavam a maior parte do tempo
esperando para serem utilizados. Assim, foi compatibilizando o consumo de
concreto no pavimento com o pessoal empregado no seu transporte, liberar
pessoal para a atividade restritiva, que era o espalhamento de concreto.
O exemplo citado anteriormente evidencia uma prática comum na

Construção Civil - a máxima eficiência local em detrimento do processo como um
todo. No exemplo anterior o transporte vertical do concreto gerava perdas por espera
56

Os funcionários sabiam que quanto mais tempo o concreto ficasse esperando pior seria para o processo
inteiro. Sendo assim era necessário diminuir ao máximo o tempo do Ciclo de Trabalho evitando o
surgimento de esperas e estoques. Difundia-se, portanto, os conceitos fundamentais do STP sem a
necessidade de ‘aulas’ ou exposições formais sobre o tema. Os conceitos foram, posteriormente,
repassados em uma linguagem formal aos colaboradores através de uma palestra.
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para o processo como um todo, além de utilizar a mão-de-obra necessária em
atividades de segunda importância. Com este trabalho, ajustou-se a capacidade da
operação – o número de serventes e o volume de concreto – para que as atividades
fluíssem, aumentando sua eficiência global.
Processo de Concretagem antes da intervenção
1

Estoque de concreto
(caminhão)

Espera do lote

Processamento

( 2 jericas )

( Enchimento jericas )

Transporte jericas
ao local
da concretagem

2

1

Processamento
(Concreto é Adensado)

Lote esperando
para ser espalhado

Processamento
( Adensamento concreto )

2

Espera do lote
( Área mínima p/
nivelar concreto)

Processamento
(nivelamento concreto)

Espera do lote
(Área mínima p/

Processamento
(Queima concreto)

queimar
concreto)

Figura 4.11 - Mapeamento do processo produtivo relativo à concretagem da laje antes desta
sofrer a intervenção

Após três concretagens pôde-se verificar uma redução de 20% no tempo de
concretagem de um pavimento - redução do ciclo de 12h para 9,5 h.
Entretanto esta experiência, apesar de exitosa no sentido sócio-pedagógico,
não apresentou os resultados financeiros na velocidade pretendida pela empresa,
fazendo com que a empresa procurasse outra solução para o problema levantado
pela pesquisa. Por fim, a empresa optou pela terceirização da atividade concretagem,
reduzindo o tempo de concretagem de 12 dias para 11 dias. No novo processo o
concreto era transportado mecanicamente do caminhão betoneira até o local onde
deveria ser adensado, deste modo diminua o esforço físico dos envolvidos conforme
está mostrado na figura 4.12.
Ao mesmo tempo que reduziu o tempo de concretagem da laje, esta
terceirização desfez o processo de melhoria contínua que vinha sendo levado adiante
com o grupo de melhoria.
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Mesmo não sendo a solução final adotada pela Empresa o trabalho
desenvolvido sobre o 6o Ciclo de Trabalho contribuiu para a solução, pois, na
medida em que a pesquisa identificou claramente o problema até então não
visualizado pela empresa e além disso propôs uma alternativa para sua resolução,
está-se evidenciando a contribuição dada pela pesquisa.
No entanto, uma característica indesejada desta terceirização foi a
interrupção dos trabalhos do grupo de melhoria. Isto repercutiu negativamente tanto
entre os empregados quanto para a intervenção em si, pois os colaboradores
passaram a ter dúvidas quanto aos ‘reais’ objetivos da pesquisa.
Processo de Concretagem após a inovação tecnológica

Transporte concreto
ao local
da concretagem

Espera do
processo
(espera

Processamento
(Concreto é Adensado)

Espera do lote
( Área mínima p/
nivelar concreto)

Processamento
(nivelamento concreto)

Processamento
(Queima concreto)

Figura 4.12 - Mapeamento do processo produtivo relativo a concretagem da laje de um
pavimento após a intervenção

Cabe aqui um comentário sobre os ‘reais’ motivos comentados acima. Após
a conclusão dos trabalhos de melhoria sobre o 6o Ciclo de Trabalho ocorreu um
enxugamento no número de serventes utilizados no canteiro, proveniente da decisão
da empresa em terceirizar a atividade de concretagem. Mas, para alguns
colaboradores, o enxugamento caracterizou a política que seria adotada pelo
trabalho realizado pelo pesquisador - os ‘reais objetivos’ definidos anteriormente.
Tal questionamento sobre o trabalho foi amplamente difundido na empresa, atitude
que naturalmente provocou um desgaste na credibilidade do pesquisador perante
algumas pessoas até então favoráveis à realização da pesquisa. Este desgaste
necessitou ser contornado pelo pesquisador, através do diálogo com as partes
envolvidas, sendo paulatinamente minimizado.
A continuação dos trabalhos no canteiro fez com que o pesquisador
analisasse a redução do tempo de concretagem da laje através da terceirização, a fim
de verificar o efeito desta mudança sobre o tempo de ciclo do processo como um
todo. Para isto foi realizado um novo diagnóstico sobre o processo produtivo.
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Constatou-se que o ganho de tempo obtido no 6 Ciclo de Trabalho estava
sendo consumido em outros Ciclos de Trabalho que tiveram seus tempos de ciclo
‘inflacionados’. A justificativa para este ‘inflacionamento’ se deve a dois motivos:
a) Como o dia da concretagem era, e é, estabelecido na semana anterior, os atrasos
em outras atividades eram compensados pelo maior número de pessoas
trabalhando na operação ferragem para que não atrasassem o dia de
concretagem, gerando o deslocamento de pessoal proveniente de outras obras.
Com a redução do tempo de concretagem de dois para um dia, a prática de
alocar um maior número de pessoas trabalhando na operação ferragem tornou-se
menos freqüente. Com isto o ganho proveniente deste aumento pela maior
alocação de pessoal, também tornou-se menos freqüente;
b) Parecia não existir na empresa uma cultura, no que tange o Sistema Produtivo,
de ruptura do status quo. Apesar de ter-se melhorado uma atividade, a cultura
das pessoas envolvidas no setor era de trabalhar para atender o prazo estipulado
pelo engenheiro de obra. Sendo assim o ganho obtido com 6o Ciclo de Trabalho
provocou um relaxamento na equipe que, com isto, desperdiçava o tempo
economizado.
Era necessário identificar qual a operação onde ocorreu o maior aumento
no tempo de ciclo para que fosse proposta a realização de um trabalho de
melhoria focado nesta operação. A operação identificada como a mais
‘inflacionada’ era a colocação da ferragem na laje. As razões verificadas para
este aumento no tempo de ciclo foram:
a) o fornecimento de ferragem era deficiente: parte devido ao fato do fornecedor
externo trabalhar a poucos meses com a Empresa, apresentando problemas no
abastecimento de materiais - falta de peças e atraso nos envios de pedidos – e
também devido à má administração dos materiais e pedidos no canteiro. Em
função da segunda razão podia-se observar a presença de grandes lotes de
ferragem estocados no canteiro para evitar a falta de matéria-prima aos ferreiros.
Este problema, apesar de já ter sido atacado, voltou a ocorrer devido, justamente,
57

à redução do tempo de concretagem da laje ;
b) o histórico da operação ferragem apresentava uma mudança significativa no
modus operandi desta operação. A ferragem comprada passou a vir cortada e
57

Como a concretagem da laje terminou 1 dia antes do determinado, a ferragem não encontrava-se no
canteiro, gerando um atraso na confecção da ferragem e eliminando o ganho obtido anteriormente.
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dobrada, conforme solicitação de projeto. Esta melhoria, no entanto, não estava
gerando ganhos no processo. Isto porque o tempo despendido com a dobra e o
corte da ferragem passou a ser gasto com a procura das peças componentes do
lote a ser montado - viga, pilar e laje;
c) não havia critérios objetivos de medição da produtividade na 5o Ciclo de
Trabalho. A falta destes critérios de medição impossibilitava a existência de
parâmetros de comparação da equipe ao longo da edificação ou entre as equipes
de ferragem de diferentes obras;
d) a organização da ferragem, recursos e equipamentos, estava muito aquém das
demais Frentes de Trabalho atuantes no canteiro. As demais Frentes de Trabalho
envolvidas com a Etapa Estrutura já haviam passado por um treinamento em
noções de qualidade e já estavam sendo cobradas pelos profissionais da
Empresa, sobre a organização de suas atividades no canteiro, o que não ocorria
com a ferragem, por se imaginar que a ferragem possuía pequena influência no
Ciclo de construção de um pavimento;
e) O transporte vertical de ferragem ao pavimento era feito manualmente,
consumindo muito tempo e mão de obra;
f) todo e qualquer atraso das demais operações na Etapa Estrutura repercutia
diretamente na ferragem. Como o dia da concretagem é estabelecido na semana
anterior, os atrasos em outras atividades eram compensados pelo maior número
de pessoas trabalhando no 5o Ciclo de Trabalho para que não atrasassem o dia de
concretagem. Na figura 4.13 é apresentada a oscilação do efetivo de ferreiros
durante dois Ciclos de Trabalho. Este efetivo em vésperas de concretagem
chegava a sofrer um acréscimo de 50%, conforme evidenciado na figura através
dos círculos vermelhos;
g) Este acréscimo no efetivo de ferreiros gerava o deslocamento de pessoal
proveniente de outras obras e a desestabilização do sistema produtivo de outros
canteiros de obra da Empresa.
Evidenciados os problemas do 5o Ciclo de Trabalho foi feito um diagnóstico
vinculando-os aos seus clientes e fornecedores internos. Foram verificados os
insumos, efetivo e prazo que deveriam estar disponíveis para que o ciclo fosse
realizado no tempo determinado.
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Este diagnóstico sobre o 5

o

Ciclo de Trabalho foi apresentado ao

Departamento Técnico originando uma proposta de plano de ação, que consistia em
visitas técnicas a fornecedores e empresas benchmark no que se refere à organização
e estocagem de ferragem, leitura de livros técnicos que tratavam da temática da
movimentação de materiais (MOURA, 1998) e a adoção de equipamentos especiais
que facilitariam a estocagem e transporte da ferragem, além da elaboração de uma
programação da produção e da criação do projeto para a produção.
Efetivo de ferreiros durante dois ciclos de acompanhamento

Gráfico referente à alocação de pessoal
na etapa ferragem ao longo de 2 ciclos
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Figura 4.13 - Parte da apresentação feita para a empresa estudada sobre a instabilidade
do 5o Ciclo de Trabalho

A estruturação desta idéia inicial foi apresentada aos Encarregados
envolvidos como uma sugestão de plano de ação. Após algumas alterações a
proposição foi aprovada e implementada no canteiro, constituindo no plano de ação
58

apresentado abaixo na figura 4.14 .

58

Os grifos demonstrados no plano de ação foram assim expostos no intuito de facilitar a leitura e
entendimento das ações tomadas no plano de ação, por aqueles colaboradores com baixa escolaridade.
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Plano de ação - operação ferragem
Como fazer ?

O que fazer ?

1o
Momento

2o
Momento

Planejar o Trabalho

Aprimorar os meios de
transporte

Engenheiro indica quando, quanto e quais peças devem ser produzidas com
15 a 20 dias de antecedência ao encarregado da ferragem, fixando uma
programação de produção
Encarregado a partir da programação da produção e dos projetos de
produção (fornecidos pela Gerdau) procura as peças necessárias a cada
elemento (viga, laje, pilar)
Definir a localização de áreas de estoque para os materiais a serem
trabalhados no pavimento, estabelecendo um sequenciamento destes
materiais
Numerar os pilares, lajes e vigas e a posição dos mesmos facilitando para
os funcionários a identificação das peças procuradas
Desenvolver equipamentos para o transporte de vigas e pilares
Confecção de um equipamento que auxilie o recebimento do material no
canteiro

3o
Momento

Organizar do Canteiro
referente a atividade
ferragem

Mudança no relatório de recebimento de materiais da Armafer
Confecção de um Quadro para o Controle Visual do Estoque
Redefinição do lay out da área de abastecimento da Ferragem

4o
Modificar o processamento
Momento

Substituir a ferragem convencional da laje por tela soldada

Quem irá
fazer ?
Eng. Ricardo,
João,Ronaldo,
Eng. Rodrigo
Eng. Ricardo,
João,Ronaldo,
Eng. Rodrigo
Ervino, Ronaldo
e Eng. Rodrigo
Ronaldo e Eng.
Rodrigo
Vander,
Vanderley (Poli)
e Eng. Rodrigo
Vander,
Vanderley (Poli)
e Eng. Rodrigo
Bing(Gerdau) e
Eng Rodrigo
Eng. Ricardo,
Antônio,Ronaldo,
Rodrigo
Engª Denise,
Rodrigo
Eng Ricardo, Sr.
Luiz (compras) e
Rodrigo

Figura 4.14 -Plano de ação realizado sobre o 5o Ciclo de Trabalho

O plano de ação foi dividido em 4 momentos, separados pelo grau de
dificuldade de implementação das ações no canteiro. A cada atividade foi alocado
um grupo de colaboradores, inclusive com a participação de fornecedores. Este
grupo tinha o objetivo de discutir e propor solução aos problemas verificados.
O plano de ação possibilitou a visualização de possíveis melhorias sobre o
5o Ciclo de Trabalho, o que viabilizaria uma redução potencial em um dia no tempo
de ciclo de construção do pavimento.
Para que esta melhoria potencial se concretizasse era necessário superar dois
obstáculos, não mais relacionados diretamente à ferragem, mas aos elementos que
suportam este Ciclo de Trabalho. São eles:
•

problema cultural - com a redução do ciclo de confecção do pavimento não terse-ia um dia fixo para a entrega das atividades. Sendo assim, isto poderia gerar a
necessidade de se concretar lajes, nos sábados. Este fato poderia criar uma
barreira à mudança no processo atual;

•

problema técnico - era necessário que a laje fosse desenformada somente três
dias após a concretagem. Este era o tempo necessário para o concreto armado
adquirir resistência mecânica e módulo de deformação compatíveis com as
normas brasileiras. Para que a laje pudesse ser desenformada antes, era
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necessário que se realizasse um trabalho conjunto envolvendo o projetista
59

estrutural , a empresa responsável pelo sistemas de formas utilizado pela
Empresa e o pesquisador, estudando as modificações necessárias no processo
construtivo de tal forma que fosse possível viabilizar este desenforme em menos
tempo.
As atitudes tomadas para efetivamente obter tal ganho no tempo de ciclo
foram:
•

verificar a viabilidade técnica de desenformar a laje antes dos 3 dias atuais,
tomando todas as precauções para que não ocorressem problemas de qualidade
na laje;

•

discutir novos critérios de remuneração com as pessoas envolvidas no processo
produtivo, para esta nova realidade – eliminação de um dia fixo para a realização
das atividades - não se tornasse um empecilho a melhoria do processo.
A redução do tempo de ciclo do 5o Ciclo de Trabalho (3,5 para 2,5 dias e,

consequentemente, o Ciclo de Construção da Estrutura de 11 para 10 dias) se
concretizou após um período de testes de 2 meses e após o trabalho realizado pelo
pesquisador em relação à alteração de algumas práticas gerenciais utilizadas pelos
empreiteiros da Empresa no que se refere a lote de transferência e lote de processo.
Estes dois trabalhos iniciais versando sobre a concretagem da laje e a
colocação da ferragem, atacaram restrições que estavam diretamente relacionadas
com os fornecedores externos. Percebe-se neste momento, com base nas ferramentas
criadas para a Construção Civil (Gio-falcão e os Ciclos de Trabalho) e nos estudos
já realizados, a necessidade de um trabalho de melhoria focado nas restrições
internas do processo produtivo.
Estas restrições internas, em sua grande maioria, consistiam em práticas
gerenciais consagradas entre os empreiteiros que não possuíam, aparentemente,
razões lógicas para serem realizadas.
O primeiro empecilho enfrentado para a eliminação das restrições internas
foi o próprio ato de questionar o trabalho tal como ele vinha sendo realizado até o
momento. Este questionamento gerou um clima de insegurança de tal vulto
chegando até mesmo a comprometer a continuação dos trabalhos de pesquisa na
Empresa.
59

O projetista estrutural é o engenheiro responsável pela conformidade da Estrutura de concreto armado
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A atitude tomada pelo pesquisador para minimizar o clima de insegurança
que se encontrava a pesquisa foi reformular os meios como a pesquisa trabalharia
dali por diante.
Em primeiro lugar era preciso entender os motivos para a refutação das
observações evidenciadas pelo grupo de melhoria.
A atitude inicial tomada para reverter a situação constituía em solicitar aos
colaboradores que enumerassem as críticas ao método de pesquisa utilizado, e ao
pesquisador para que estas fossem confrontadas com o histórico do trabalho
realizado até então. Desta forma poderia ser avaliada a pertinência das críticas
efetuadas. E, conforme o caso, poderiam ser tomadas as atitudes compatíveis com a
situação constatada.
Com a enumeração das críticas pôde-se traçar o perfil das reclamações dos
colaboradores sobre o trabalho realizado e sobre o pesquisador. Em grandes linhas,
as críticas resumiam-se à reclamação sobre o excesso de questionamentos
inoportunos e inócuos feitos pelo pesquisador que, aparentemente, não contribuíam
para o bom andamento do processo produtivo.
Confrontando as reclamações feitas com o histórico deste pesquisa na
empresa revelou-se que, ao longo da pesquisa, havia pessoas que, historicamente,
auxiliavam e dedicavam-se ao projeto. No entanto, havia atores que, a todo o
instante, criavam empecilhos ao cumprimento das metas acordadas, não
participando das reuniões e não repassando os dados solicitados. Tal situação,
apesar de prejudicial ao trabalho, era tolerada pelo pesquisador e pelos demais
atores até o momento em que iniciaram os questionamentos sobre as práticas
gerenciais dos Empreiteiros. Motivado por estes questionamentos ocorreram
divergências entre o pesquisador e os alguns membros do grupo de melhoria devido
a não aceitação de questionamentos sobre o método de gerenciamento adotado pelos
encarregados.
Definidas as pessoas e o momento que originaram a já referida divergência,
era necessário analisar as causas fundamentais e o contexto histórico que se
encontravam inseridos os referidos participantes do trabalho, para entender suas
atitudes e dialogar com os mesmos sobre os tópicos geradores das divergências
observadas. A seguir serão traçadas as causas históricas das divergências:

da edificação com as normas brasileiras.
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Durante 20 anos os encarregados tinham para si a autoridade e a
responsabilidade tomar decisões quanto: i) ao efetivo necessário para a realização do
trabalho; ii) ao tempo para a realização das atividades; iii) à definição da quantidade
e qualidade dos materiais utilizados para a realização das atividades e iv) a
discussão da forma de remuneração para a realização de determinado serviço.
Entretanto nos últimos quatro anos, os encarregados tiveram sua participação
na definição da organização de produção reduzida, devido, basicamente: i) ao
aprimoramento das matérias-primas utilizadas - formas metálicas para estrutura,
ferragem já cortada e dobrada, concreto bombeado, alvenaria estrutural - e ii) devido
à elaboração de projetos para a produção. Assim estes Encarregados estavam sendo
condicionados a realizar o serviço de determinada maneira, privando-os de opinar
sobre o modo como o serviço deveria ser feito.
Desta forma, o modo como era feita a organização do trabalho e da produção
a quatro anos atrás já não refletia a realidade atual. Possivelmente, as práticas
gerenciais adaptadas àquela época não eram as mais apropriadas levando em
consideração a realidade atual.
Entretanto, o aprimoramento das matérias-primas utilizadas e dos projetos
veio associado a um maior nível de cobrança sobre a eficiência dos serviços, ao
mesmo tempo que eram fornecidas melhores condições para que estes profissionais
realizassem seu trabalho, a empresa exigia uma redução do custo associado a uma
maior rapidez e qualidade.
Paralelo a este aumento do controle e cobrança sobre os resultados, a
Empresa iniciou a realização de cursos versando sobre o tema de Gestão pela
Qualidade Total voltados, particularmente, para os fornecedores de mão-de-obra.
Esta mudança na conduta da empresa em relação aos seus fornecedores chega ao
ápice, segundo os próprios colaboradores, quando além da mudança relativa aos
materiais utilizados e a imposição de cursos ‘improdutivos’ são iniciados
questionamentos sobre as práticas gerenciais vigentes no canteiro de obras. Estes
questionamentos, para os Encarregados, soavam como a perda do último resquício
de ‘poder’ que lhes restava na Organização.
Desta forma, alguns encarregados ofereceram resistências a presente
pesquisa, mesmo com os benefícios que o trabalho já lhes tinha garantido – redução
do tempo de construção da Estrutura de um pavimento de 12 dias para 10 dias de
trabalho.
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Este conjunto de mudanças envolvendo pessoas não habituadas a tal tipo de
lógica de gestão gerou uma grande instabilidade nos encarregados.
Nesta etapa do Processo de Mudança, a atitude tomada pelo pesquisador para
contornar o problema consistiu em buscar o auxílio de uma psicopedagoga com
experiência profissional no ato de lidar com pessoas pouco escolarizadas e que
estivesse habituada a participar de trabalhos que utilizassem a lógica da pesquisaação em Organizações.
A estratégia proposta pela psicopedagoga para entender e minimizar as
resistências não-técnicas aos questionamentos propostos pelo trabalho foi a
realização de um diagnóstico psico-social dos atores envolvidos. Este diagnóstico
permitiria analisar o perfil, a suscetibilidade e a potencialidade para realizar as
mudanças entre os diversos atores envolvidos
Para tanto foram concebidos e planejados dois conjuntos de ações a serem
realizadas no canteiro.
O primeiro conjunto de ações objetivou analisar as percepções das pessoas
envolvidas em relação ao seus pares. Reservadamente o pesquisador perguntou ao
mestre de obras, encarregado de carpintaria, encarregado da ferragem e aos ferreiros
e carpinteiros o que eles achavam da pesquisa que estava sendo desenvolvida e o
que poderia ser melhorado no ‘serviço’ desempenhado pelos seus demais colegas
e/ou encarregados.
Com estas impressões coletadas, pode-se captar a percepção de cada membro
da equipe não apenas sobre o seu trabalho, como também sobre sua perspectiva em
relação ao trabalho dos demais integrantes do grupo. Também coube a este pesquisa
coletar as percepções sobre o trabalho que estava sendo efetuada pelo pesquisador e
sobre o que o grupo achava de cada membro em particular da pesquisa.
O segundo conjunto de ações objetivaram estudar as reações e atitudes dos
colaboradores durante as reuniões do grupo de melhoria, pois segundo FREIRE
(1999, 42) “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. Começaram a ser
analisados nas reuniões, não só os aspectos técnicos das melhorias sugeridas, mas as
reações dos participantes tais como:
a) o controle emocional dos colaboradores - quem se exaltou/moderou;
b) o planejamento das intervenções - quem tentou planejar o assunto;
c) a participação dos membros da equipe - quem mais falou, quem não falou;

143

d) o relacionamento dos membros do grupo - quem foi o ‘dono’ do grupo, quem
impediu os outros de falar, quem valorizou a opinião do colega.
Baseado nas percepções individuais observadas no canteiro, nas reações
registradas nas reuniões do grupo de melhoria e no convívio com os colaboradores
pôde-se esboçar um sociograma do canteiro de obra. O sociograma, segundo
entrevista com a psicopedagoga citada, define o engajamento e o perfil dos
elementos do grupo e a influência que estes elementos possuem sobre o grupo.
Baseado nestes dados, RUDIO (1983, p.56) define em cada grupo (pedreiros,
carpinteiros e ferreiros) quem são os agressores, os dominadores, os negativistas, os
desertores, os tímidos e os zombeterios. Podendo-se, a partir destas informações,
delimitar a melhor forma de diálogo com cada participante e com o grupo como um
todo.
O sociograma esboçado é apresentado na figura 4.15 onde é identificada a
influência de cada ator no seu grupo e no grande grupo.
Com base nestes dados pôde-se definir um perfil qualitativo sobre as
pessoas envolvidas estabelecendo, a partir daí, estratégias apropriadas para a
condução dos trabalhos.
Com base no sociograma pôde-se verificar a presença de um líder
‘agressor’

60

que liderava as ações dos carpinteiros, dos pedreiros e ferreiros. Havia
61

nos grupos de pedreiros e ferreiros apenas lideranças técnicas , que não
questionavam a liderança do encarregado de carpintaria sobre o grupo inteiro,
acatando as ordens por ele expressas.
Existia ainda uma liderança informal entre os carpinteiros, um líder afetivo
que possuía o carisma e o consenso de todos os demais participantes do seu grupo,
inclusive do líder agressor. Sua principal característica era o bom relacionamento
com todos os elementos do grupo de carpinteiros.
Conforme verificado pelos estudos psico-sociais realizados, o problema que
parece ter legitimado toda a preocupação sob os aspectos psico-sociais do trabalho

60

Segundo RUDIO (1983) líder agressor refere-se ao estilo de liderança que luta pela sua posição; exibese, critica e censura os demais, procurando chamar a atenção sobre si mesmo, demonstra hostilidade
contra o grupo, diminui os demais membros do grupo.
61
RUDIO (1983) define o líder técnico como aquele que é instituído pela empresa, possui todo o
conhecimento técnico para o comando, mesmo que possua uma postura de liderança frágil perante os
liderados.

144

parece ter sido conseqüência da contestação, por parte do grupo de trabalho, sobre
as práticas gerenciais utilizadas pelo líder agressor.
Com base neste mapeamento observou-se que o motivo principal da
instabilidade do trabalho dava-se pelo ceticismo do líder agressor em ter seu modo
de trabalho contestado, visto que o pesquisador “não sabia realizar os serviços que
contestava”.
Sociograma dos carpinteiros

Líder
Afetivo

Sociograma dos ferreiros

Líder
Agressor

Líder
Técnico

Líder
Técnico

Sociograma dos pedreiros
Figura 4.15 - Representação do Sociograma do canteiro de obras estudado

A estratégia utilizada consistiu em aumentar o contato com as demais
lideranças, principalmente a afetiva, evidenciando os trabalhos já realizados no
canteiro e as melhorias obtidas, sensibilizando-os sobre o trabalho e instigando-os a
vislumbrar meios de sensibilizar o líder agressor. Desta forma o pesquisador, além
de convencer alguns elementos chaves do grupo sobre as possibilidades de
melhorias, angariava colaboradores a lhe ajudar, entender e contra-argumentar as
incompreensões do líder agressor.
Como as melhorias técnicas necessárias ao sistema produtivo atual já haviam
sido hierarquizadas e planejadas, estas serviram como instrumento retórico de
persuação dos demais colaboradores. Desta forma estavam sendo criadas as
condições psico-sociais necessárias para a continuação dos estudos.
Contornados os problemas psico-sociais, foram retomados os trabalhos
práticos de implementação do modelo no canteiro, que agora resumiam-se em
modificações nos métodos gerenciais utilizados pelos encarregados.
Os método gerenciais que deveriam ser modificados foram evidenciados
através do Gio-falcão e dos Ciclos de Trabalho.
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A seguir serão apresentados dois exemplos reais que ilustrarão qual era a
idéia inicial dos colaboradores sobre o que eram boas práticas gerenciais, o que foi
ensinado ao colaboradores e como se deu este repasse conceitual.
♦ Controle de Qualidade Zero Defeito (CQZD)
Estudando o 4o Ciclo de Trabalho foi constatado que 30% do tempo gasto
62

para concluir o ciclo era consumido em arremates .
Esta necessidade de retrabalho é fruto do modo como o trabalho é gerido
neste Ciclo de Trabalho onde, após a realização de todo o serviço pesado (ou
grosseiro), a equipe de carpinteiros é desmobilizada sendo alocada uma pessoa
especializada em realizar os arremates.
Esta prática gerencial sugere dois tipos de perdas no processo produtivo:
•

a primeira é a perda por produção de produto defeituoso, pois o especialista
desempenha uma atividade de ajuste;

•

outro tipo de perda verificada é a perda por espera, pois enquanto o especialista
desempenha a função de ajuste das peças, as pessoas responsáveis pela
realização do 5o Ciclo de Trabalho não podem realizar suas atividades.
A necessidade de alocar um especialista na equipe para ‘arrematar’ os

serviços é uma prática comum na Construção Civil e reflete a cultura do setor
estudado que pode ser explicitada na lógica de “eliminar primeiro o grosso do
serviço para só então trabalhar nas miudezas”, conforme descrito pelo encarregado
de formas ao pesquisador.
Em primeiro lugar foram buscadas as razões para a ocorrência de arremates.
O arremate ocorria devido a uma redução dimensional nos pilares entre o andar
térreo e os pilares do primeiro andar. Devido a esta redução, pequenos vazios
(arremates) eram criadas nas formas das lajes, que necessitavam ser vedados.
Estes

arremates

necessitavam

de

um

carpinteiro

especialista

que

confeccionava artesanalmente os filetes de madeira utilizados na vedação destes
vazios. Para cada pavimento eram necessários confeccionar 33 arremates que
consumiam 1 dia de trabalho e atrasavam em igual quantidade de tempo o 5o Ciclo
de Trabalho.
A solução encontrada para sanear tal problema foi reformular o
Procedimento Operacional de colocação de ferragem dos pilares de modo a reduzir

146

o pilar sem a necessidade de reduzir a forma da laje, reduzindo o tempo de
confecção de um pavimento de 10 para 9 dias trabalhados.
A efetiva eliminação do arremate no ciclo estudado gerou o exemplo prático
necessário para que os encarregados entendessem os propósitos do pesquisador ao
questionar consagradas práticas do processo produtivo. Além disto, possibilitou a
generalização do conceito de “Fazer certo da primeira vez, sem a necessidade de
arremates” entre as equipes envolvidas no trabalho.
Com a difusão do conceito do CQZD no canteiro foi possível desenvolver
junto com os colaboradores alguns dispositivos a prova de falhas (poka-yokes)
voltados as necessidades dos colaboradores. Alguns dos dispositivos desenvolvidos
no trabalho podem ser verificados no ANEXO III da presente dissertação.
♦ Quebra de lote
Estudando o modo como o 3o Ciclo de Trabalho era conduzido nos canteiros
de obras da empresa, verificou-se que o mestre-de-obras só liberava a colocação de
ferragem, após ter concretado todos os pilares. Esta prática atrasava o início de um
ciclo crítico - a colocação da ferragem no pavimento - em 4 horas.
Foi questionado ao mestre o porquê da adoção desta prática gerencial. A
justificativa dada foi que a sobreposição de atividades diferentes “geraria tumulto e
queda de produtividade de ambas as atividades”. Experiências realizadas pelo
pesquisador no canteiro evidenciaram que a justificativa do mestre não parecia ser
procedente. A explicação motivou a análise detalhada desta prática gerencial em
particular.
Os estudos feitos evidenciaram que o caso reportado acima refletia um
exemplo real do conceito de ‘lote’ para os colaboradores. Sob a ótica dos
colaboradores envolvidos, lote referia-se ao tempo necessário para que todo o
serviço sob sua incumbência fosse concluído. Não havia sido ventilada a hipótese da
adoção de uma diferença entre lotes de processo e de transferência, “pois isto
63

causaria desordem e conflito entre as equipes” .
O modo encontrado para instituir os lotes de transferência neste Ciclo de
Trabalho em particular consistiu, inicialmente, no estabelecimento de uma
62

Arremates são os ajustes finos entre o assoalho, vigas e pilares das peças feitos para garantir a
estanqueidade da Forma.
63
Esta diferenciação entre o lote de transferência e o lote de processo é um regras apregoados pela Teoria
das Restrições. ANTUNES (1998, p. 173) apresenta este princípio da seguinte forma: “Sexto Princípio da
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seqüência de concretagem dos pilares. A seqüência de concretagem dos pilares foi
gerada a partir da seqüência estabelecida nos Procedimentos Operacionais do 2o
Ciclo de Trabalho que é inflexível por questões técnicas relacionadas a lógica da
64

montagem . Assim estabelecido o fluxo de concretagem a ser seguido, pôde-se
compor um Procedimento Operacional Padrão (POP) a ser seguido pelo mestre-deobra. Neste POP definem-se quais pilares devem ser concretados, em que seqüência
e a partir de que pilar concretado poder-se-ia iniciar a colocação da ferragem sem
que isto gerasse transtornos às equipes envolvidas.
4.2.1.3
Fase de Avaliação
Consiste na avaliação das melhorias sugeridas, definindo um conjunto de
ações necessárias para a redução das perdas na Etapa Estrutura.
A sistematização dos estudos realizados em Procedimentos Operacionais
possibilitou que o trabalho fosse estruturado de forma consistente. Desta forma,
foram avaliadas, sistematizadas e estruturadas as ações tomadas pela pesquisa em
um método chamado Método Processual para realizar mudanças (MPM). Com isto a
metodologia utilizada tornava-se passível de replicação em outros canteiros de obra.
Portanto, o MPM foi estruturado ao final da pesquisa na Fase de Avaliação
do estudo onde os procedimentos operacionais e os exemplos práticos gerados pelo
estudo foram articulados, possibilitando ao pesquisador e, posteriormente, os
engenheiros e mestres a definição de um método contendo os princípios e os
conceitos fundamentais para a efetivação das melhorias sugeridas, que será
apresentado no seção 4.3.
Todos os resultados da pesquisa, bem como os procedimento operacionais
criados e o MPM foram transcritos em relatórios técnicos repassados à empresa e
aos seus Gerentes de Obra. Para que estes tomassem consciência das ações e
articulações efetuadas pelo pesquisador ao longo da pesquisa.

Manufatura Sincronizada: O lote de transferência não necessita ser e, muitas vezes, não deve ser igual ao
lote do processo”.
64
As vigas tem a função de transmitir a carga (peso) do prédio aos pilares. Portanto, existe uma hierarquia
entre as vigas, fazendo com que as vigas secundárias, transmitam os esforços as vigas primárias, que por
sua vez as transmitem ao pilares. Deste modo quando as vigas são dispostas nas formas de madeira existe
um seqüência fixa e imutável que garante a transmissão dos esforços entre os elementos estruturais (vigas
secundárias – vigas primárias – pilares) que, por sua vez, definem os procedimentos operacionais do 4o
Ciclo de Trabalho.

148

Ao final dos trabalhos na empresa, os engenheiros tiveram a oportunidade de
consolidar os conceitos repassados pelos relatórios técnicos por meio de uma
palestra sobre o assunto ministrada pelo pesquisador.
Assim, a pesquisa possibilitou a perpetuação do aprimoramento contínuo
iniciada no presente trabalho dado que foram evidenciadas as ações tomadas e as
justificativas para estas ações, além de apresentar toda a fundamentação teórica e
técnica para a continuação dos trabalhos.
No entanto, é importante ressaltar que esta capacitação não é conquistada de
forma abrupta, sendo necessários tempo e suporte para a assimilação dos conceitos.
Mesmo assim já podem ser reportados casos de ajuste no Procedimento Operacional
originalmente sugerido por iniciativa própria do engenheiro de obra conforme está
explicitado no ANEXO II.
Conforme evidenciado anteriormente, o MPM apesar de parcialmente
implementado no canteiro, não se encontra totalmente sedimentado. Uma explicação
para isto deve-se à constatação de que algumas proposições sugeridas necessitam de
certo tempo para se estabilizarem no canteiro. Além disso, o modelo descrito
encontra-se em fase de maturação necessitando de ajustes para levar em
consideração os casos particulares constatados pelas gerências da empresa.
Já foram estabelecidos no canteiro muitos dos conceitos e ferramentas
necessárias para que ocorra a sistematização dos trabalhos pela gerência de obra.
Existe ainda um caminho a ser trilhado na difusão de conceitos entre os
encarregados e demais funcionários da empresa, que será atingido pela maturação
dos conceitos através do exercício de tais práticas no canteiro.
Com a sistematização e padronização dos trabalhos espera-se que o
planejamento das atividades no canteiro torne-se menos suscetível a anomalias,
reduzindo a variabilidade do processo, “trabalhando cada vez menos com
estimativas de tempo e sim com ciclos calculados e validados – determinando o takt
time” (ROTHER & SHOOK, 1998).
Com isto, paulatinamente, o controle sobre o trabalho realizado pode ser
repassado aos encarregados dando-lhes autonomia em melhorá-lo. Conforme
evidenciado acima, a verificação técnica de anomalias no processo produtivo pode
ser identificada graças a definição dos Ciclos de Trabalho e a ferramenta Gio-falcão.
Porém, o convencimento e o comprometimento dos encarregados em sanar tais
problemas repercute em um desafio maior da presente pesquisa. Para tanto devem
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ser repassados aos colaboradores princípios, conceitos e ferramentas que os
capacitem a entender e a aceitar as mudanças. Pois muitas vezes a mudanças terão
como foco as práticas gerenciais e culturais arraigadas na empresa, que se não
forem aceitas como anomalias pelos colaboradores não virão a ser modificadas no
canteiro.
Outro aspecto importante da intervenção diz respeito às questões psicosociais envolvidas com a mudança. Esta faceta da intervenção, apesar de
relativamente pouco abordada em livros técnicos sobre Engenharia de Produção, é
de grande importância para a consolidação e perpetuação dos resultados obtidos.
Paralelo à intervenção técnica realizada no canteiro, foram realizados
trabalhos de sensibilização e motivação com os colaboradores da empresa através do
estudo das questões psico-sociais envolvidas com a mudança, de visitas técnicas a
empresas benchmark no que se refere a confecção da estrutura de pavimentos e da
discussão sobre a forma de remuneração das equipes, caso obtivessem melhores
resultados.
Nas visitas as empresas benchmark, além do aspecto motivacional, os
encarregados e engenheiros de obra puderam analisar os Procedimentos
Operacionais de trabalho, o efetivo, os materiais e os equipamentos utilizados pela
empresas visitadas objetivando a confecção da Estrutura de pavimentos.
Esta possibilidade de ver o resultado pretendido, mostrar as ferramentas
necessárias à mudança, verificar a aplicação dos Procedimentos Operacionais de
trabalho e mostrar a compensação caso alcançassem o resultado almejado, criaram
na equipe a motivação necessária para prosseguir com as melhorias, sob bases
científicas tal qual apregoa o STP (SPEAR & BOWEN,1999).
4.2.2 A Medição da Mudança
Será apresentado nesta seção como a mudança foi medida. Basicamente o
objetivo desta seção consiste em definir os dados necessários para que ao longo do
tempo a mudança sugerida na pesquisa pudesse ser monitorada. Desta forma poderse-ia averiguar possíveis desvios de rota, além de fornecer os dados necessários para
a análise da mudança proposta. A apresentação e análise dos dados será exposta no
capítulo 5 desta dissertação.
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4.2.2.1
Objetivo da pesquisa e os resultados obtidos
Para tanto é importante relembrar o objetivo principal do trabalho, definido
na seção 1.4.1, qual seja, propor um método de intervenção visando aprimorar a
qualidade e a produtividade de uma parcela do processo produtivo de uma empresa
de Construção Civil tendo como embasamento teórico o Sistema Toyota de
Produção (STP) que gere retorno financeiro para a Empresa estudada.
Portanto, o objetivo do trabalho não se resume em determinar variáveis
objetivas e mensuráveis sobre as melhorias no trabalho realizado pelos
trabalhadores. Isto porque estes resultados, apesar de pertinentes para esta pesquisa,
poderiam ser conquistados sem o entendimento e/ou o engajamento dos atores
envolvidos.
Do ponto de vista de pesquisa, mais importante que a obtenção de resultados
para organização em si, é o aprendizado e conhecimento angariado pelos
65

participantes ocorrido ao longo da intervenção .
A alternativa encontrada pela pesquisa para evidenciar o conhecimento
angariado pelo trabalho baseava-se:
a) na mensuração dos resultados objetivos alcançados pela pesquisa. Estes
dados objetivos serviram para evidenciar o atendimento dos objetivos propostos pela
intervenção e como fonte auxiliar de comprovação do repasse teórico;
b) na verificação do repasse de princípios e conceitos feita a partir das
respostas obtidas com as entrevistas juntos aos colaboradores no término da
intervenção. As entrevistas serviram para que o pesquisador tivesse um
conhecimento apurado do que os colaboradores achavam da pesquisa e o que dela
utilizariam no dia-a-dia organizacional.
c) outra evidência do aprendizado angariado com a pesquisa foi o surgimento
de outros subprodutos da dissertação, como a criação de um Procedimento
Operacional de trabalho pelos próprios Gerentes de Obra da Empresa estudada.
Estes dados servirão para mensurar o grau de entendimento das informações
transmitidas, verificando a profundidade da assimilação das idéias que a pesquisa
proporcionou, além de comprovar a eficácia dos conceitos transmitidos.
65

Um exemplo ilustrativo de repasse de conhecimentos que não perpetuou-se é discutido por
FERNANDES (1995). O autor relata a implantação de conceitos da Qualidade Total na Assembléia
Legislativa Gaúcha. Apesar de um início bem sucedido, o caso não teve a continuidade desejada, pois tão
logo os pesquisadores responsáveis pela trabalho se desligaram do projeto, seus colaboradores não
conseguiram dar continuidade ao mesmo, ao menos em sua perspectiva inicial.
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Na seção posterior será evidenciada de forma mais tangível e mensurável, os
questionamentos expostos acima, através de métodos de medição concebidos para
esta finalidade.
4.2.2.2
Métodos utilizados nas medições
Segundo GIL (1995, p.81) "Quando se pretende que uma proposição atinja o
status de hipótese científica, é condição básica que seja passível de refutação
empírica. Para tanto, suas variáveis devem ser operacionalizadas, ou seja, traduzidas
em conceitos mensuráveis. "
Neste trabalho serão utilizados dois métodos de mensuração, a fim de
comprovar a validade da pesquisa efetuada:
♦ A primeira forma consiste em utilizar indicadores objetivos que servirão
para comprovar a eficácia da intervenção, ou seja, medir os resultados obtidos com a
66

pesquisa até o encerramento da participação do pesquisador .
Os indicadores objetivos analisados foram:
•

Tempo de Atravessamento (Lead Time): admitiu-se que o produto

produzido seria a Estrutura de um pavimento. Portanto, o tempo de atravessamento
seria o tempo (em dias) necessário para que um pavimento fosse construído;
•

Tempo de Ciclo de Trabalho: Após mapeado e entendido o processo

produtivo, poder-se-á utilizar o tempo de ciclo das operações como uma ferramenta
de apoio, pois como trata-se de uma atividade linear sequencial, qualquer redução
em um dos Ciclos de Trabalho repercute na redução do tempo de construção como
um todo.
•

Demanda de pessoal por metro quadrado de pavimento construído

(Número de pessoas envolvidas na construção da estrutura de um pavimento por
mês/ metros quadrados produzidos no período). Este índice reflete o total de mãode-obra utilizada - pedreiros, ferreiros, carpinteiros, eletricistas, hidráulicos - para a
construção da estrutura dos pavimentos. Não houveram variações no número de
horas extras durante o período, permanecendo sempre constante ao longo de todo o
estudo.
Como a pesquisa foi desenvolvida em dois canteiros de obras, os dados
67

abaixo serão expostos na tabela 2 (ver página 145) .
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Neste momento histórico da pesquisa as ações eram coordenadas pelo pesquisador, que estimulava os
participantes a colaborarem com o andamento dos trabalhos.
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♦ A segunda forma de mensuração será feita a partir de indicadores de
aprendizado onde definir-se-á as tendências de sustentabilidade do trabalho quando
este, futuramente, for coordenado pelos funcionários da empresa.
Este segundo indicador basear-se-á nas entrevistas realizadas junto aos
funcionários da empresa e alguns produtos gerados pela presente dissertação que
comprovam

o

aprendizado

angariado

pelos

colaboradores,

apresentados

respectivamente nos ANEXOS I e II.
4.3

A ESTRUTURA DE MUDANÇA
A seguir será descrito como a Estrutura de Mudança evoluiu historicamente,
durante a realização do trabalho, em que conceitos a mesma se baseia e como se
encontra estruturada atualmente.
A pesquisa feita na empresa consistia na utilização da teoria clássica do
Sistema Toyota de Produção aliado a outras teorias e técnicas através de um Método
de Pesquisa projetado para tanto adaptado à Construção Civil.
Ao final deste processo de pesquisa foi gerada uma Estrutura Final de
Mudança o qual sintetiza o conhecimento adquirido ao longo da pesquisa e
apresenta a inter-relação entre os vários elementos estudados na pesquisa.
Durante a realização do trabalho, a Estrutura de Mudança foi sendo
aprimorada. Esta estrutura iniciou baseada no Trabalho de Posicionamento a seguir
por meio de informações dadas foram sendo estudadas as anomalias do sistema
produtivo analisado. E sobre elas foram sendo delimitadas ações e experimentações
que contavam com a participação dos colaboradores. A análise coletiva dos planos
de ação implementados redundaram na elaboração de um conjunto de elementos
necessários à redução das perdas no processo produtivo que processualmente ao
longo da pesquisa geraram a Estrutura Final de Mudança aqui proposta. Portanto a
pesquisa não possuía uma Estrutura de Mudança já estabelecida e pré-concebida
inicialmente. A Estrutura de Mudanças proposta corresponde a um adaptação para a
Construção Civil dos estudos realizadas por cinco autores: JACKSON (1996a,
1996b), GHINATO (1996), KLIPPEL (1999b), ANTUNES (1998) e MACKNESS
(1999).
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Os tempos observados na tabela antes da mudança referem-se à média dos últimos 4 Ciclos de
Confecção das Estruturas dos pavimentos antes da intervenção do pesquisador e o depois refere-se a
média dos 3 últimos ciclos.
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Esta estrutura tem por objetivo servir como um instrumento de orientação à
implantação do STP na Construção Civil e proporcionar uma idéia mais clara da
potencialidade do uso STP em pesquisas acadêmicas.
4.3.1 Conceitos Básicos do STP que sustentam a Estrutura de
Mudança
Ao longo do trabalho foi sendo verificado que a mudança na Construção
Civil fundamentava-se em poucos conceitos básicos do STP, que se devidamente
entendidos e praticados no canteiro de obras redundariam em resultados melhores
para a empresa.
Desta forma ao final do trabalho chegou-se a um consenso sobre os cinco
conceitos fundamentais para que a mudança viesse a ocorrer. A seguir será
assentado na tabela 1 cada conceito, a transformação que este conceito propunha, o
processo para que ocorresse tal mudança e o propósito a ser alcançado com tal
modificação.
O modelo apresentado fundamenta-se em cinco conceitos básicos, cada qual
com objetivos complementares e interligados:
A forma como estes elementos foram inter-relacionados, bem como o
planejamento e aplicação destes conceitos nos canteiros de obras, expressa a lógica
de Estrutura de Mudança sugerida pela dissertação.
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Tabela 1 - Apresentação dos conceitos básicos do STP a serem implementados e os objetivos
almejados com cada conceito, criado a partir de Mackness (1999)
Objetivos almejados pela pesquisa com cada conceito
Conceitos

A transformação

Romper "a caixa preta"
que era o processo
produtivo da Etapa
Mecanismo
da Função Estrutura, transformandoProdução
o em algo acessível e
simples de ser entendido
por todos na empresa.

O processo

O propósito

Criar os meios para que o
A concepção de
desconhecimento do
ferramentas de apoio
processo produtivo seja
( Gio-falcão e Ciclos de
Trabalho) que definem anulado. Assim a estrutura
os meios para que os de produção deixa de ser um
gerentes visualizem a empecilho e passa a ser um
estrutura de produção facilitador às melhorias no
processo produtivo.
como tal.

Definindo os pontos
chaves a serem
Método
observados pelos
Estruturar, mapear e
Processual
engenheiros, poder-se-á
sistematizar os
Para
problemas verificados no modelar a realidade com
Realizar
uma menor margem
processo produtivo.
Mudanças
de erro, centrando nas
restrições do sistema.

Permite o questionamento
do modo como o trabalho é
realizado na Etapa Estrutura,
atuando nos pontos chaves
para a melhoria – as
restrições do sistema de
produção.

Contestação das
Erradicação/controle das
práticas gerenciais e/ou
Não admissão de que
Controle
causas fundamentais das
construtivas vigentes,
erros venham a gerar
da
anomalias (erros),
visando a melhoria das
defeitos no processo
Qualidade
possibilitando a
mesmas, através do
produtivo, difundindo a
Zero
estabilização do processo
ataque as causas
melhoria contínua sobre
Defeito
pela eliminação das fontes
fundamentais destas
produtivo estudado.
de variabilidade.
anomalias no processo.

Lote

APG's

Lote passa a ser definido
pelo pacote ideal de
serviço entre os Ciclos de O estudo dos Ciclos de
Trabalho de modo que Trabalho verificando as
A sincronização das equipes
causas das esperas e
cada o cliente interno
de trabalho, viabilizando a
inicie suas atividades
estoques encontrados,
eliminação das esperas e
profissionais o mais
atuando sobre as
dos estoques do processo.
causas fundamentais
rápido possível,
destes.
possibilitando ao produto
fluir de forma ordenada e
intermitente.

Criar junto ao
colaboradores um
sentimento de
responsabilidade e
autoridade sobre o
processo produtivo.

De forma gradual e
planejada dar a
autonomia, bem como
os meios (conceitos e
técnicas) para que a
Mão de Obra se
autogerencie.

Transformar a Mão de Obra
da Construção Civil em
mentes de obra,
preocupadas tanto com a
produção, quanto com a
potencialização de seu
trabalho.
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4.3.2 Método Processual para realizar as Mudanças
Os conceitos expressos acima apresentam a base teórica utilizada pelo estudo
para alcançar as mudanças sugeridas. Entretanto esta base teórica não é condição
suficiente para que se obtenha os resultados almejados. É preciso inter-relacionar
estes conceitos teóricos em elementos operacionalizáveis no canteiro de obras seja
através de ferramentas, ou de novas práticas gerenciais.
É importante ressaltar que a Estrutura de Mudanças passou por uma contínua
evolução ao longo do trabalho. O estágio final alcançado por esta evolução foi
chamado de Método Processual para realizar Mudanças e sintetiza o aprendizado
angariado com a presente pesquisa.
No presente trabalho foi estabelecida uma divisão em três camadas da
Estrutura final de Mudança. Estas camadas são divisões lógicas dos elementos
teóricos utilizados na mudança e tinham o intuito de organizar as ações tomadas na
pesquisa vinculando-as as diferentes instâncias hierárquicas envolvidas com a
mudança.
Por exemplo foi verificada a necessidade de se estudar o Projeto do
Trabalho, pois era dele que provinham muitos dos problemas verificados no
canteiro. Entretanto este Projeto do Trabalho não se resumia em uma, mas várias
atividades que deveriam ser realizadas em conjunto, muitas vezes, simultaneamente
pelo Gerente de Obra, Gerente de Projeto e Encarregados.
Deste modo, agrupando-as, poder-se-ia identificar pontos de convergência
entre as atividades desempenhadas nesta camada e aproximar funções que hoje
trabalhavam sem utilizar esta sinergia potencial.
A Estrutura de Mudança será apresentada na figura 4.16 e, posteriormente,
comentada.
A Estrutura de Mudanças proposta foi dividida, portanto, em três camadas: o
Projeto do Trabalho, a Preparação para a Melhoria, e a Implementação das
Melhorias no Canteiro; e uma pré-condição essencial, qual seja: a implantação do
Sistema de Gestão pela Qualidade Total (SGQT).
Serão comentadas abaixo cada uma destas camadas e a pré-condição inicial,
definindo a importância e os objetivos em cada uma delas.
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Figura 4.16 - Estrutura de mudança proposta pela presente dissertação
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4.3.2.1

A Pré - Condição: Sistema de Gestão pela Qualidade Total
(SGQT)
Em primeiro lugar, para que se estabeleça condições de uma empresa
melhorar, é necessário que se modele a empresa como uma Organização coesa, com
princípios, conceitos e metas estabelecidos pela alta gerência e compartilhados por
todos os funcionários.
O SGQT proporciona esta visão, pois define a todos os participantes a sua
parcela de contribuição para a obtenção do resultado almejado. Deste modo, quando
os participantes obtiveram um conhecimento de sua parcela de contribuição para o
todo é que se possibilitará uma melhoria sustentada na empresa.
Há, portanto, duas contribuições fundamentais que a implementação do
SGQT proporciona para a Empresa. São elas:
• Sob o aspecto metodológico, o SGQT serve como base da estrutura
proposta, pois possibilita a toda empresa, de forma padronizada e simples, em seus
vários departamentos definir metas claras, objetivas, sintonizadas e sincronizados
entre si.
• Sob o aspecto motivacional, o SGQT apresenta 3 aspectos fundamentais
descritos por SHINGO (1996) apud GHINATO (1996, p.77): “Ampliação
horizontal do envolvimento; ampliação vertical do envolvimento e ampliação da
noção da qualidade, não somente como qualidade do produto mas também com
qualidade do trabalho”.
Deste modo estar-se-á criando as bases fundamentais para que a melhoria
frutifique na empresa estudada, sincronizando as partes e atribuindo a parcela de
responsabilidade de cada componente em valores mensuráveis e objetivos.
4.3.2.2

Primeira Camada: Projeto do Trabalho à luz dos conceitos do
Sistema Toyota de Produção
Com a base na experiência obtida neste trabalho, observou-se que a origem
da maioria dos problemas registrados no canteiro, é resultado de deficiências
geradas na concepção do processo produtivo e não em deficiências na execução
deste processo produtivo no canteiro.
No STP, a preocupação maior da fase de concepção do processo produtivo é
reduzir o transporte a zero, evitando o surgimento de esperas e estoques
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desnecessários no processo produtivo através do estudo do leaiute. (SHINGO,
1996a).
Como o presente trabalho baseou-se no STP reorientando esta teoria às
necessidades verificadas na Empresa estudada foi realizado um estudo conceitual
sobre o leiaute re-interpretando esta ferramenta para às necessidades e
particularidades da Construção Civil.
A esta re-interpretação conceitual do leiaute adaptando-o à Construção Civil
deu-se o nome de Projeto do Trabalho. Para que se compreenda o novo conceito
apresentado – o Projeto do Trabalho - optou-se por explicar a origem deste conceito,
apresentando a analogia feita entre o Projeto do Trabalho e o conceito de leiaute no
setor fabril.
Na indústria em geral o leiaute é responsável pela compatibilização entre o
que o mercado propõe-se a consumir hoje e no futuro e a capacidade produtiva
projetada da nova instalação de maneira a otimizar o uso dos recursos alocados
nesta nova instalação. Portanto, inicialmente são verificados se os recursos básicos
alocados nesta nova instalação - o maquinário, equipamentos e efetivo - tem uma
capacidade produtiva nomimal compatível com as necessidades de produção
estimadas. Ou seja, são verificadas as necessidades de recursos básicos individuais
de cada operação. Posteriormente são estudados os fluxos dos produtos na fábrica
verificando a melhor forma de inter-relacionar os recursos básicos, ou seja, é
estudada a conformação do processo produtivo na instalação. É neste momento que
se definem a presença de operadores multifuncionais, os gargalos produtivos, o
relacionamento com os fornecedores, a definição de lotes de transferência e lotes de
processo, entre outros.
Na Construção Civil, o conceito é o mesmo. Entretanto, a adequação deste
conceito é diferente. Inicialmente devem ser definidos os recursos básicos
utilizados, visto que a Construção Civil utiliza recursos básicos diferentes que a
indústria. São eles: o efetivo, os materiais e os projetos. Em seguida a indústria trata
da ‘compatibilização da capacidade produtiva nominal’ onde são verificadas se os
equipamentos, maquinários e efetivo atendem as necessidades nominais de cada
operação isolada. Na Construção Civil para que esta compatibilização deixe de ser
baseada na empiria de seus gestores deve-se verificar no projeto a conformidade de
utilização dos recursos básicos, conforme evidenciado abaixo:
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• Efetivo: deve ser calculado a partir das necessidade levantadas com base
científica, através da análise histórica dos Ciclos de Trabalho e não empiricamente
estabelecidas como vinha sendo feito até então;
• Materiais: os Ciclos de Trabalho podem determinar e calcular o consumo e
taxa de consumo dos materiais no canteiro;
• Projetos: estes devem fornecer projetos voltados para a produção, ou seja,
as informações devem ter um grau de detalhamento compatível com as necessidades
68

verificadas no canteiro .
Compatibilizada as necessidades nominais dos recursos básicos em cada
operação isolada passa-se a estudar os fluxos dos recursos básicos de modo a
otimizar a utilização destes últimos. Assim será estudada a forma mais eficaz de
conciliar estes três recursos básicos através de ferramentas que evidenciem o fluxo
dos recursos básicos no canteiro.
Em outras palavras, cabe neste momento verificar se: i) existe um suporte
produtivo compatível com as necessidades levantadas nos Ciclos de Trabalho e ii)
há uma organização do trabalho que determine o gerenciamento dos fluxos nos
Ciclos de Trabalho.
Esta necessidades foram inicialmente estudadas por SAURIN (1997) e
podem ser expressas da seguinte forma:
•

necessidades de disposição física: refere-se a localização da(s) entrada(s) e
saída(s) do canteiro; da disposição de bancadas, elevadores e outros
equipamentos, além da disposição e dimensionamento de estoques de materiais,
dos almoxarifes e alojamentos, e do tráfego no canteiro.

•

necessidades de organização do trabalho: já que não existem postos de trabalho
fixos no canteiro de obra tal qual na indústria, é preciso organizar a produção e o
trabalho através de Procedimentos Operacionais de Trabalho desenhados para
esta função definindo a disposição dos Ciclos de Trabalho, o efetivo, os
materiais e os fluxos produtivos para que tenham seu desempenho ótimo. No
entanto, estes Procedimentos Operacionais não são a única forma de organizar a
produção. Devem ser criadas ferramentas que auxiliem as equipes presentes no
canteiro a gerirem sua produção, definindo o que cada equipe irá fazer em cada
dia de produção, o inter-relacionamento destas equipes com os fornecedores de
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matéria-prima, os gargalos produtivos, os lotes de transferência entre os Ciclos
de Trabalho, e os itens de controle e verificação quanto a prazos e quanto a
qualidade.
Certamente o Projeto do Trabalho não será obtido de uma forma única e
definitiva, nem o exposto acima esgota as possibilidades de melhoria obtidas graças
ao planejamento dos trabalhos no canteiro, mas reflete um caminho possível para o
aprimoramento contínuo das atividades desempenhadas no canteiro.
Cabe salientar que uma questão fundamental para o estabelecimento do
Projeto do Trabalho é a realização de trabalhos cooperativos entre os fornecedores
de recursos básicos. O diálogo e estudo cooperativo das necessidades registradas no
canteiro levará ao aprimoramento dos métodos construtivos utilizados no canteiro,
de projetos cada vez mais voltados a produção e de funcionários cada vez mais
treinados e capazes. Assim o processo produtivo terá seus elementos mais
integrados entre si e, consequentemente, um processo produtivo cada vez mais
enxuto.
Um exemplo ilustrativo dos ganhos obtidos com o Projeto do Trabalho.
No caso estudado, o transporte vertical da ferragem ao andar desejado era
feito manualmente. Este procedimento não havia sido identificado como perda por
transporte, visto que todos os canteiros da Empresa adotavam tal procedimento.
Neste procedimento de colocação de ferragem eram necessários 4 ferreiros para içar
as peças manualmente ao andar desejado e mais três ferreiros no pavimento
desejado para retirar a peça. Deste modo 7 ferreiros ficavam 8 horas por semana
transportando material ao local desejado, ou seja, realizando uma atividade auxiliar.
Além disso por haver vigas muito pesadas de serem transportadas manualmente,
estas eram parcialmente armadas na bancada e o restante da armação era feita no
pavimento desejado.
A mecanização do transporte vertical da ferragem foi uma solução simples e
barata (custo inferior a R$ 300,00) ao problema, pois os 7 ferreiros que eram
alocados para uma atividade auxiliar, passaram a colocar a ferragem na posição –
uma atividade essencial. Isto representou uma redução de 15 dias no prazo de
conclusão do empreendimento.

68

Esta parcela do Projeto do Trabalho é que se encontra mais desenvolvida na Empresa, visto que já se
elabora projetos para a produção desde 1997.
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Deste modo já no Projeto do Trabalho dos próximos empreendimentos da
Empresa foi inserida a instalação do mecanismo de transporte vertical da ferragem
que possibilitará a redução, em média, de 15 dias úteis de trabalho em cada
empreendimento.
O exemplo acima evidencia o ganho que pode ser obtido através de análises
conjugadas dos projetos, do MFP e do estudo dos métodos construtivos utilizados
quando incorporadas a fase de concepção do empreendimento. Deste modo pode-se
achar alternativas baratas para problemas graves presentes no canteiro - como é o
caso do transporte de ferragem, ou ainda, dos arremates da laje (apresentado na
página 117 desta dissertação).
4.3.2.3
Segunda Camada: Sistematização da melhorias
Entretanto, nem todos os problemas de produção são vistos ou podem ser
resolvidos na fase de concepção do empreendimento. Desta forma a presente
dissertação propôs dar uma capacitação teórica mínima aos colaboradores,
proporcionando-lhes analisar e criticar o modo como o trabalho vinha sendo feito
até então.
A forma como estes conceitos foram repassados consistiu em 40% de
explicações teóricas e 60% de aplicações práticas. Deste modo os colaboradores
aprenderam os conceitos os exercendo no canteiro.
Em um primeiro momento a pesquisa precisou apresentar o modo como o
trabalho vinha sendo feito através do Procedimento Operacional de Diagóstico do
Trabalho. Deste modo houve um entendimento dos colaboradores sobre o modo
com trabalhavam e a importância de seu trabalho em prol do resultado final.
Entendido e ajustado o modo como o trabalho vinha sendo feito atualmente este foi
formalizado graficamente no canteiro através do Gio-falcão e dos Ciclos de
Trabalho.
Ao padronizar-se o modo como trabalho atual vem sendo feito estar-se-á
apresentando a todos os envolvidos qual é a provável melhor maneira de se realizar
o trabalho, que certamente será aprimorada com o tempo, mas servirá de parâmetro
para que os colaboradores analisem e avaliem a forma como o trabalho vem sendo
conduzido até então. Com o passar do tempo e estimulados para isto os
colaboradores passaram a questionar, cada vez mais, o modo como o trabalho vinha
sendo feito, propondo melhores formas de fabricar o produto do que a atual.
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Coube ao pesquisador estudar tais mudanças verificando a validade e a
viabilidade de tais alterações, estimulando a crítica e o questionamento entre os
participantes.
É importante ressaltar que esta camada da Estrutura de Mudanças não foi
concebida para realizar as mudanças sugeridas pelos colaboradores. Mas sim para
despertar sobre eles o espírito crítico e evidenciar a viabilidade das sugestões
propostas além de lhes ensinar os Procedimentos Operacionais básicos para que
conduzissem a mudança de forma autônoma.
Com o passar do tempo e com o aumento dos questionamentos e críticas dos
colaboradores sobre o modo como o trabalho vinha sendo feito, foi necessário
definir diretrizes básicas de análise segundo os ditames do Sistema Toytota de
Produção aos questionamentos feitos pelos colaboradores.
Esta definição de diretrizes básicas sobre os questionamentos foi
denominado Procedimento Operacional de Análise do Trabalho, o qual objetivou
nortear os questionamentos dos colaboradores aos problemas prioritários verificados
no canteiro.
A partir de então definidos o Procedimento Operacional de Diagnóstico de
Trabalho e o Procedimento Operacional de Análise do Trabalho está-se criando o
ferramental básico para que se promova a visualização e o questionamento do
trabalho como vinha sendo realizado até então.
No entanto, para que tais questionamentos sejam autonomamente exercidos
pelos colaboradores, não bastava criar ferramentas adaptadas à Construção Civil é
preciso, também, que haja treinamento, capacitação e tempo para a assimilação dos
conceitos básicos que suportam as ferramentas criadas.
Os

conceitos

básicos

necessários

aos

colaboradores

neste

treinamento/capacitação devem ser os conceitos de: CQZD, MIASP, MPT, lote,
gargalos, etc voltadas à Construção Civil, utilizando para isso casos práticos
ilustrativos.
Na presente dissertação não houve como repassar tais conceitos de forma
única e horizontalizada, devido a grande diferença educacional dos colaboradores
envolvidos.
Desta forma a presente dissertação optou por primeiro instruir engenheiros e
mestre-de-obra e, ao longo da pesquisa, preparar os demais participantes para
utilizar tal abordagem.
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Com esta base teórica a presente dissertação estabelece a metodologia e as
ferramentas necessárias para que os colaboradores possam analisar criticamente o
sistema produtivo o qual se encontram inseridos.
4.3.2.4
Terceira Camada: Implantação das mudanças no canteiro
Com esta base conceitual sólida e com ferramentas desenvolvidas para tanto,
poder-se-á implementar as mudanças almejadas no canteiro, uma vez que,
teoricamente, o Estrutura de Mudança encontra-se entendida e os colaboradores
estão engajados na obtenção deste resultado.
A partir de agora serão detalhadas as conjecturações e inter-relações teóricas
praticadas nesta seção.
Em um primeiro momento foram instauradas algumas APG’s e aplicações do
Sistemas de Controles Visuais. Estes elementos teóricos objetivaram engajar os
participantes no monitoramento dos trabalhos desempenhados no canteiro segundo
padrões acordados anteriormente entre as partes (colaboradores, pesquisadores e
gerentes de obra). As APG’s e os Sistemas de Controles Visuais são pontos
fundamentais e básicos para o desenvolvimento das melhorias almejadas. Sem eles
não haveria como os participantes entenderem e criticarem o modo como o processo
produtivo estava sendo conduzido.
Entendidas e consolidadas estas práticas entre os colaboradores, inicia-se o
trabalho de correção das anomalias verificadas, que são frutos de inconformidades
entre os resultados obtidos e os padrões pré-estabelecidos. As anomalias podem ser
verificadas através dos Sistemas de Controles Visuais.
Estas práticas serviram como elementos de apoio estimulando os
colaboradores a questionarem o padrão de trabalho vigente obtido através do
Procedimento Operacional de Diagnóstico do Trabalho.
Estimulando os colaboradores a perceberem e contestarem os erros estava-se
criando condições necessárias para realizar-se o trabalho de correção das anomalias
no processo produtivo. Este trabalho de correção basearia-se nos problemas
verificados nos Sistemas de Controle Visuais e utilizaria os conceitos do CQZD para
verificar a origem dos problemas (erros) e da busca de soluções para estes erros
através, basicamente, da adoção dos princípios da Autonomação.
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O princípio da Autonomação adaptado ao setor possibilita aos colaboradores
três formas de intervenção no processo produtivo: estudo dos Ciclos de Trabalho;
melhoria e padronização de operações e redução do tempo de preparação.
Em cada uma destas formas de intervenção são utilizadas diferentes formas e
técnicas de melhoria.
No caso do aprimoramento dos Ciclos de Trabalho possibilitar-se-á através
dos itens de Controle e de Verificação questionar os lotes dos processos e a
discussão destes questionamentos com os fornecedores, ou ainda re-arranjar as
funções dos operadores.
Quanto a prática da redução do tempo de preparação, esta repercute
diretamente na redução do tempo de atravessamento. Enquanto os funcionários
estiverem realizando a preparação de uma operação, obrigatoriamente o produto
(prédio) estará com algumas atividades paradas já que as operações no processo
produtivo são essencialmente manuais e, portanto, necessitam da presença dos
operadores para serem realizadas. Sendo assim, a preparação de uma operação
repercute na geração de perdas por espera no processo produtivo. Desta forma, a
redução do tempo de preparação repercute na retomada de atividades que agregam
valor pelos funcionários. No caso específico estudado, o tempo de preparação
refere-se ao tempo que os ferreiros e os carpinteiros demoram para,
respectivamente, montar a ferragem e desenformar as peças no pavimento inferior.
A aplicação de princípios de Autonomação na melhoria dos processos é,
muitas vezes, o resultado da ocorrência de uma anomalia em alguma operação
isolada que terá seus procedimentos revistos e padronizados. O contínua melhoria e
simplificação das operações e dos Ciclos de Trabalho possibilitará o re-arranjo das
funções exercidas pelos operadores. A disseminação desta prática criará as
condições para a flexibilização e, por conseguinte, abre condições objetivas para
atuar-se no sentido de incutir o conceito de multifuncionalidade no canteiro de
obras.
A atuação da equipes na melhoria do processo produtivo basear-se-á nos
seguintes eixos de ação:
a) melhoria dos procedimentos (operação ou processo produtivo) através do i)
trabalho conjunto com os fornecedores; ii) quebra de lotes e iii) redução do
tempo de preparação;
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b) mudança na concepção de matérias-primas utilizadas no processo produtivo,
69

através da utilização das técnicas de Engenharia de Valor e Análise de Valor ,
particularmente no que tange a análise dos insumos utilizados no processo
produtivo;
c) melhoria ou maior detalhamento nos projetos voltando-os para a produção;
d) aperfeiçoamento através de treinamento da pessoas envolvidas com o processo
produtivo.
Mesmo citados dissociadamente, estes conceitos encontram-se interligados
no processo produtivo, pois conforme experiência adquirida com a pesquisa, toda
alteração no processo repercute em, no mínimo, dois dos itens citados acima.
A Manutenção Preditiva Total e o estudo de novos métodos construtivos são
elementos importantes na Estrutura de Mudança proposta, por tratar-se,
repectivamente, da possibilidade do aumento da vida útil do equipamento e da
aplicação de noções de Engenharia e Análise de Valor no processo produtivo
existente.
O MPT e o estudo de novos métodos construtivos caracterizam em melhorias
respectivamente, no suporte do trabalho atual e no Projeto do Trabalho. Portanto,
referem-se a melhorias externas ao processo produtivo devendo ser desenvolvidas
em paralelo com a realização dos trabalhos. Ou seja, enquanto o trabalho é realizado
no canteiro sugere-se que sejam alocadas pessoas focadas no aprimoramento do
Método de Trabalho atual para os próximos empreendimentos da empresa.
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Engenharia de Valor e Análise de Valor é o exame minucioso do valor de um objeto seja ela um
produto, um serviço ou sistema, no que diz respeito às funções que ele exerce, com o objetivo de se obter
uma redução de custo, um aumento do seu valor, aumento da produtividade, resolução de problemas, etc.
Sempre preservando a qualidade. (MARAMALDO, 1983 apud ANTUNES 1994)
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5

ANÁLISE DO CASO
O foco central deste capítulo consistirá na apresentação das diversas formas
de inter-relacionamento de idéias, conceitos e vivências ocorridas ao longo do
experimento, apresentando a maturação obtida no trabalho que, ao final do estudo,
resultam em um corpo delimitado de novos conhecimentos.
Ao longo do estudo percebeu-se que a própria modelagem dinâmica adotada
no estudo evidenciava várias situações onde foi necessário adaptar aspectos teóricos
às necessidades práticas verificadas. Cabe ao presente capítulo apresentar os vários
espectros de análise onde adaptações se fizeram presentes.
Esta forma múltipla de análise da pesquisa foi assumida devido à riqueza de
detalhes que proporciona, evitando a simplificação da discussão de como o trabalho
foi conduzido para alcançar tais objetivos.
Desta forma, a análise do caso será realizada sob quatro enfoques distintos e
complementares. São eles:
•

REFERENCIAL TEÓRICO, onde será analisado o uso das teorias do Sistema
Toyota de Produção, Produção Enxuta, Construção Enxuta, os elementos da
Teoria das Restrições e Sistemas de Controle Visuais utilizados para a
realização do trabalho;

•

PROCESSO DE MUDANÇA proposto pela dissertação, onde serão estudados
os meios e as alternativas empregadas para a efetivação das melhorias
sugeridas;

•

PRODUTO DA MUDANÇA onde serão descritas as principais contribuições
do trabalho para o aprimoramento da empresa na etapa estudada;

•

ESTRUTURA DE MUDANÇA, onde será estudada a inter-relação lógica dos
conceitos apresentados e a adequação da teoria à realidade verificada no
canteiro;
Por fim, serão discutidos alguns elementos críticos do Referencial Teórico

do STP para o caso específico da Construção Civil.
Uma abordagem ampla, com enfoques tão complementares quanto os
expostos acima pode, em alguns casos, gerar redundâncias de apresentação. No
presente estudo, tentou-se evitar apresentar tais redundâncias. Entretanto, em certos
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momentos foi necessário estudar um mesmo assunto sobre prismas diferentes para
obter-se um perfeito entendimento sobre o assunto.
5.1 ANÁLISE DO REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção será analisado o uso do Referencial Teórico adotado no presente
trabalho, a conjecturação dos elementos teóricos utilizados e a forma como estes
elementos foram expostos aos colaboradores.
O Referencial Teórico utilizado no presente estudo foi constituído das obras
de Shingo e Ohno sobre o Sistema Toyota de Produção, dos princípios e conceitos
da Produção Enxuta e da Construção Enxuta, além de elementos da Teoria das
Restrições e os Sistemas de Controles Visual.
Estes elementos teóricos foram utilizados de forma associativa sendo cada
um deles utilizado para um fim específico:
•

STP foi utilizado no mapeamento da rede processo x operação, o que
possibilitou a organização e o estabelecimento de uma hierarquia nas ações
tomadas no canteiro de obras. A síntese da importância do STP para o trabalho
pode expressa ser por SPEAR & BOWEN (1999, p.97), que evidenciam a
necessidade de: i) padronizar o trabalho em seu conteúdo, seqüência, tempos e
resultados; ii) estabelecer conexões cliente-fornecedor; iii) definir o caminho de
cada produto e iv) estabelecer as melhorias a partir da utilização do método
científico. Todas estas diretrizes foram estudadas e, na medida do possível,
operacionalizadas no canteiro visto que tal objetivo não pode ser alcançado em
sua plenitude em um período tão breve de tempo;

•

A TOC auxiliou o trabalho graças a focalização que proporciona às atividades
de melhoria. Devido a Teoria das Restrições, pôde-se evidenciar qual a parcela
do processo produtivo que deveria ser prioritariamente atacada através da ARA.
Além disso algumas ferramentas da TOC contribuíram para a identificação dos
gargalos produtivos e para a quebra dos lotes do processo no canteiro de obras;

•

Os conceitos de Construção Enxuta, Produção Enxuta, Sistemas de Controle
Visual serviram como instrumentos pedagógicos de repasse aos colaboradores
dos princípios e conceitos que sustentam o SPEZ.
A partir de princípios e conceitos bem definidos a presente dissertação

passou a conjecturar a associação dos elementos teóricos descritos acima. A criação
de novos ferramentas de trabalho foi a maneira encontrada para associar tais

168

elementos visto que as ferramentas tradicionalmente utilizadas pelo STP não se
adaptavam completamente/integralmente ao caso estudado. As ferramentas de
trabalho criadas pela pesquisa foram o Gio-falcão e os gráficos que representavam
os Ciclos de Trabalho, respectivamente apresentados nas figuras 4.9 e 4.10.
As ferramentas geradas pela pesquisa aparentemente mostraram-se eficientes
visto que os objetivos propostos em relação ao repasse de princípios e conceitos
foram alcançados pelos colaboradores, que obtiveram resultados melhores que os
apresentados antes do estudo e entenderam como estes resultados foram obtidos.
5.2 ANÁLISE DO PROCESSO DE MUDANÇA
O Processo de Mudança apresenta a dinâmica dos eventos ao longo da
pesquisa e evidencia as ações e proposições dos pesquisadores para alcançar os
resultados almejados pela pesquisa e pela intervenção.
Nesta seção serão discutidas a modelagem do Processo de Mudança adotado
no presente estudo e a evolução da solução para o problema conquistada ao longo
do Processo de Mudança.
5.2.1 Análise da Modelagem do Processo de Mudança
O Processo de Mudança da presente dissertação é o resultado de um
cumulativo trabalho de diagnóstico/intervenção sobre o processo produtivo onde, ao
longo do tempo, pôde-se entender, modelar e intervir na realidade prática do
canteiro de obras.
Nesta seção, será apresentado como a concepção do trabalho evolui ao longo
do tempo.
Genericamente o Processo de Mudança apresentado na figura 5.1 pode ser
descrito como a evolução do relacionamento entre os elementos utilizados na
presente dissertação para a efetivação da mudança.
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Representação
da interação
pesquisador
com os pesquisados

Referencial teórico - Sistema Toyota de Produção, Produção Enxuta,
Construção Enxuta e elementos da Teoria das Restrições

Caso Estudado
(e a sua evolução durante a pesquisa)

E1

E2

E3

E4

Estrutura
téorica
apresentada
na dissertação

Evolução das Estruturas de Mudança
concebidas ao longo do trabalho

Linha do Tempo do Processo de Pesquisa na empresa
Figura 5.1 – Representação Esquemática da relação entre o Processo de Mudança e os demais
elementos utilizados na presente dissertação para a efetivação da pesquisa
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De uma forma mais detalhada o Processo de Mudança apresentado na figura 5.1
descreve ao longo do tempo e processualmente como o Referencial Teórico foi
confrontado com o caso estudado através de um método de pesquisa apropriado para
tanto – a Pesquisa-ação. Desta forma foram sendo geradas proposições para a
70

Estrutura de Mudança

(E1, E2,..., Estrutura de Mudança Final do Trabalho) que

retratavam a maturidade teórica obtida, até então, pelo pesquisador.
Estas Estruturas de Mudança por sua vez, serviam de referência e
retroalimentação para a proposição de melhorias no canteiro. Ao analisar os
resultados obtidos pela Estrutura de Mudança então vigente o pesquisador e os
demais colaboradores tinham novos insights. Estes insights permitia-lhes, assim,
prosseguir com o Processo de Mudança e refinar a Estrutura de Mudança sugerida
até então.
Pode-se observar na figura 5.1 que foram sugeridas várias versões de
Estrutura de Mudança até se chegar a versão apresentada nesta dissertação, que
possivelmente irá evoluir com o prosseguimento dos trabalhos de pesquisa no
canteiro de obra.
Em função do contexto geral do presente trabalho, optou-se por não relatar
todas as Estruturas de Mudança geradas e a evolução das mesmas no tempo. Sendo
assim, apresenta-se nesta dissertação a Estrutura de Mudança Final (figura 4.16)
A principal razão para a evolução conceitual do modelo deve-se a grande
interface que observou-se entre o pesquisador e os pesquisados. Isto porque grande
parte da contestação/confirmação/evolução/simplificação da teoria geral do STP foi
fruto da necessidade do pesquisador em adequar os conhecimentos teóricos à
realidade prática vivida pelos colaboradores no canteiro.
5.2.2 Evolução da Solução para o Problema conquistada ao Longo do
Processo de Mudança
Cronologicamente as preocupações teóricas do pesquisador, podem ser
assim evidenciadas:
a) A pesquisa inicialmente preocupou-se em acompanhar, compreender e mapear o
processo produtivo como um todo, através do Trabalho de Posicionamento.
Porém sob uma ótica linear, imaginado a Etapa Estrutrura como uma sucessão
de eventos singulares;
70

Não cabe comentar nesta seção a Estrutura de Mudança gerada. O objetivo desta seção é apresentar o
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b) Com um conhecimento minimamente estruturado do processo produtivo, obtido
no Trabalho de Posicionamento, verificou-se que a Etapa Estrutura corresponde
a um Ciclo de Confecção que se repete em cada pavimento da edificação.
c) Em uma momento posterior foi verificado que dentro do Ciclo de Confecção
existem ciclos menores denominados nesta dissertação de Ciclos de Trabalho;
d) Inicia-se a monitorar estes Ciclos de Trabalho verificando a qualidade e o tempo
necessários para que estes ciclos ‘fabriquem’ seu produto;
e) Separando o processo em Ciclos de Trabalho iniciava-se a focalização das
melhorias a partir da verificação dos gargalos produtivos, conforme apregoa
GOLDRATT (1999). Realizada a intervenção e obtidas as melhorias almejadas
sobre determinado Ciclo de Trabalho era estudado o impacto desta melhoria para
todo o processo produtivo, visando retroalimentar o sistema em busca da
melhoria contínua;
Na figura 5.2 pode-se observar, de forma esquemática a evolução da proposta de
solução para o problema a partir de um prisma cronológico.
As duas principais contribuições do Processo de Mudança tal como foi
desenhado neste trabalho foram:

a)

b)

c)

d)
Q, t

e)

Q, t

Q, t
Q, t

Q, t

Q, t

Q, t
Q, t

Q, t

Q, t

Q, t

Q, t

Figura 5.2 – Evolução da proposta de solução para o problema conquistada ao longo do
Processo de Mudança

Processo de Mudança em seus vários estágios: concepção, planejamento e execução no canteiro.
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•

apresentar uma formatação nova ao Sistema Toyota de Produção evidenciando a
possibilidade de adequação/proposição teórica deste Sistema de Gestão da
Produção ao ambiente da Construção Civil;

•

verificar a possibilidade de modificar uma realidade prática em um ambiente
organizacional específico. Para tanto foram utilizados: um Referencial Teórico
consolidado, um Método de Pesquisa flexível, uma idéia clara de onde
tecnologicamente o processo produtivo se encontra e uma visão de onde quer se
chegar.
Para finalizar cabem algumas considerações sobre a operacionalização do

Processo de Mudança, no presente estudo:
•

Havia uma necessidade de apresentar de forma simples, direta e objetiva os
possíveis problemas verificados no canteiro para que se obtivesse as melhorias
almejadas, possibilitando, assim, que todos os participantes entendessem e
discutissem as observações efetuadas. A solução deste problema foi conquistada
com o nivelamento do conhecimento através de adoção de métodos simples e
visuais de gerenciamento.

•

A existência de um líder centralizador e agressor nesta pesquisa possivelmente
proporcionou características singulares ao estudo. Isto porque todos os demais
encarregados e funcionários chão-de-fábrica espelhavam suas atitudes nas
reações do já citado líder. Desta forma, ações e proposições tomadas no estudo
podem não ser necessárias ou interessantes para outros estudos realizados na
área.

5.3 ANÁLISE DO PRODUTO DA MUDANÇA
Como pode ser verificado no presente trabalho o conceito de organização
tradicional de construção de edifícios encontra-se defasado em comparação aos
modernos conceitos estabelecidos em outros ambientes industriais.
O objetivo desta seção consiste em explicitar com clareza as principais
melhorias propostas pelo novo conceito de organização da construção da Etapa
Estrutura apresentando dados e fatos que apontam para a veracidade das afirmações.
Esta seção será dividida em duas partes uma apresentando as modificações
de forma qualitativa e outra apresentando-as de forma quantitativa.
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5.3.1 Análise do Produto da Mudança sob a Ótica das Inovações
Organizacionais e Produtivas decorrentes da pesquisa
A presente seção tem o objetivo de apresentar a evolução organizacional e
produtiva conquistada na Etapa estudada e também evidenciar a potencialidade
desta evolução na Organização estudada como um todo. A forma encontrada pela
pesquisa de concretizar tal evolução foi fundamentada em um Referencial Teórico e
em um Processo de Mudança, já comentados, que por sua vez definiram uma nova
forma de gerir o processo produtivo.
A análise qualitativa do Produto da Mudança será feita através do estudo de
alguns de seus elementos fundamentais, detalhando possíveis vantagens desta nova
forma de gerir a produção frente o modo anteriormente utilizado.
5.3.1.1

Estabelecimento do Mecanismo da Função Produção: lógica dos
processos e operações
A primeira conseqüência da pesquisa realizada foi a adoção de um enfoque

sistêmico voltado para a melhoria do processo. Desta forma utilizando as
ferramentas Gio-falcão e os Ciclos de Trabalho poder-se-á identificar e analisar o
processo produtivo da Etapa Estrutura em sua plenitude.
A vantagem imediata do estabelecimento do MFP é a possibilidade de se
determinar anomalias no processo produtivo e sobre estas anomalias estudar
alternativas técnicas e tecnológicas para melhoria do processo produtivo. Ou seja,
ao adotar-se a lógica do MFP, os problemas do processo produtivo podem ser
parcialmente evidenciados na fase de concepção do empreendimento, permitindo a
re-discussão dos métodos construtivos, da disposição dos equipamentos e da
alocação de pessoal nas equipes bem antes deste problemas efetivamente ocorrerem
no canteiro.
5.3.1.2
Verificação das Perdas no Processo Produtivo
As perdas configuram-se no foco de estudos do Sistema Toyota de Produção
e sua completa eliminação constitui o objetivo principal deste sistema de gestão da
produção.
O mapeamento do processo produtivo permite a visualização das possíveis
discrepâncias apresentadas na rede de processos e operações da Etapa estudada,
permite ainda a visualização de anomalias na relação cliente-fornecedor entre e/ou
nos Ciclos de Trabalho. Por exemplo: as perdas por espera e estoque são
identificadas através da presença de descontinuidades no fluxo produtivo. Ou seja,
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são verificados momentos no fluxo produtivo em que uma operação fabrica um
produto em desacordo com as necessidades de seu cliente, gerando perda (por
esperas e/ou por geração de estoques).
No entanto, não basta verificar as perdas no processo produtivo. É preciso
estabelecer uma priorização no ataque as perdas encontradas. É preciso identificar
quais as perdas que repercutem em um maior prejuízo econômico ao processo e,
portanto, priorizar a discussão sobre a solução para estas perdas.
5.3.1.3

Estabelecimento de um Procedimento Operacional de
Diagnóstico do Trabalho e um Procedimento Operacional de
Análise do Trabalho
Procedimento Operacional de Diagnóstico do Trabalho foi o meio

encontrado pelo pesquisador de apresentar aos colaboradores como o processo
produtivo é realizado no canteiro e qual a parcela de participação destes últimos
neste processo.
Explicitando aos colaboradores como o processo e o trabalho vinha sendo
conduzidos até então abre-se a possibilidade de se discutir o modo como o trabalho
é feito.
No entanto, a pesquisa só obteria resultados melhores que os atuais caso
fosse estabelecida uma base conceitual e associativa de conhecimentos, pois nem os
gerentes de obra, nem os encarregados possuíam isoladamente o conhecimento
necessário para obter os resultados almejados.
Para que esta condição fosse alcançada era necessário que o conhecimento
sobre o processo produtivo fosse apresentado sobre uma base equânime onde todos
tivessem a capacidade de exprimir e entender o ponto de vista alheio. A maneira
encontrada para que esta ‘linguagem’ fosse estabelecida foi criar um Procedimento
Operacional de Diagnóstico do Trabalho o mais visual, sintético e simplificado
possível.
Com o passar do tempo, o diagnóstico do trabalho passou a ser entendido
pelos colaboradores e sobre ele foram feitas algumas sugestões de melhoria. No
entanto, esta verificação de anomalias no processo produtivo estavam muito
centradas nas observações do pesquisador, cabendo aos demais participantes
concordar ou não com a percepção do pesquisador.
Esta prática não se enquadrava com os propósitos da pesquisa, que ensejava
dar condições dos colaboradores autonomamente realizarem as melhorias. Para
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reverter tal situação o pesquisador criou uma ferramenta que orientava a análise do
trabalho – o Procedimento Operacional de Análise do Trabalho e repassou aos
colaboradores parte da responsabilidade de propor melhorias.
A necessidade de traduzir em um formato simples e acessível o mapeamento
feito sobre o processo produtivo e de definir parâmetros básicos que norteassem os
colaboradores em seus estudos sobre melhorias no processo produtivo pode ser
caracterizado por outros pesquisadores praticantes da pesquisa-ação como uma
maneira impositiva de se conduzir o Processo de Mudança.
Entretanto, deve-se salientar que os colaboradores envolvidos são pessoas
desacostumadas a questionar a forma como trabalham. Deste modo, a estratégia
utilizada definindo Procedimentos Operacionais de Trabalho teve o propósito de
facilitar ao máximo o engajamento destas pessoas na melhoria contínua e na
formação de uma percepção crítica sobre sua relação com o trabalho no canteiro.
Havia ainda uma questão temporal que limitava a adoção de um caráter mais
pedagógico ao trabalho efetuado na pesquisa, já que a Organização estudada definiu
um limite de tempo para a pesquisa apresentar os resultados desejados.
Desta forma o pesquisador espera justificar a ‘imposição’ de Procedimentos
Operacionais de Trabalho que de certa forma limitavam a liberdade de
questionamento e crítica dos colaboradores na pesquisa.
5.3.1.4
Estabelecimento de princípios da Autonomação
OHNO (1997) atribuía o uso da inteligência como única maneira das
empresas evoluírem seus processos produtivos.
Neste trabalho, a utilização da Autonomação tem o objetivo de incentivar os
trabalhadores a refletirem e criticarem o modo como o trabalho é conduzido,
contribuindo para a criação e difusão de formas melhores de se fabricar o produto.
Esta busca por formas melhores de produzir dar-se-á pela potencialização do
trabalho da equipe através do uso da inteligência dos colaboradores.
Para tanto foram criadas ferramentas simples e visuais que auxiliam a
identificação, análise e resolução dos problemas verificados no canteiro, o que
contribui para a disseminação das informações no canteiro. Desta forma objetiva-se
que os colaboradores estejam: a) tecnicamente preparados para participar da
mudança; b) suficientemente informados sobre o processo produtivo; e c) motivados
a realizar experiências no canteiro. Estar-se-á tornando o canteiro uma espécie de
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laboratório de aprendizagem propenso ao desenvolvimento das potencialidades dos
colaboradores no seu ambiente de trabalho.
Isto, no entanto, não é conquistado de forma abrupta. É necessário
estabelecer um processo educacional onde colaboradores possam analisar
criticamente o processo produtivo em que se encontram inseridos – uma prática
pouco difundida na indústria da Construção Civil em geral.
Inicia-se com isto um trabalho junto aos colaboradores, não mais
objetivando o cumprimento de funções maçantes e braçais, mas buscando o
engajamento e a motivação para, paulatinamente, simplificar o processo produtivo,
potencializando sua capacidade produtiva através da reflexão e análise sobre o
serviço efetuado.
Esta pesquisa, como pôde-se verificar, está longe de esgotar as discussões
sobre as possibilidades do uso da Autonomação no ambiente da Construção Civil.
Pelo contrário, apenas sugere o início de discussões amplas e aprofundadas sobre o
assunto.
5.3.1.5
Estabelecimento de Conceitos da Produção Enxuta
Na maioria dos livros apresentados sobre Produção Enxuta não são definidos
os meios utilizados para a efetivação dos conceitos apresentados. Esta ausência de
ferramentas que operacionalizassem tais conceitos configurava em uma restrição a
implantação da Produção Enxuta no canteiro.
Nesta pesquisa foram definidas ferramentas – Gio-Falcão e Ciclos de
Trabalho - e um Método Processual para realizar mudanças, que serviram como
base fundamental para a efetivação dos conceitos da Produção Enxuta no canteiro.
Não foi possível, em função do tempo, estudar todos os conceitos da
Produção Enxuta com a profundidade devida. Os conceitos mais trabalhados neste
estudo foram os conceitos de Fluxo e de Valor, pois são conceitos que podem ser
estudados internamente na Empresa.
Os conceitos de Valor e Fluxo evidenciam aos colaboradores dois eixos
prioritários de atuação sobre as perdas no processo produtivo. São eles:
•

a valorização do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores, eliminando qualquer
tipo de atividade que não agregue valor;
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• a verificação das descontinuidades presentes no processo produtivo que
impediam o estabelecimento de um fluxo contínuo e ininterrupto de matériasprimas/produtos semi-acabados em produtos acabados.
5.3.1.6
Programação da Produção Internalizada
Com o Gio-falcão, os colaboradores começaram a ter conhecimento de
quanto, quando e onde deveriam estar trabalhando em cada dia do Ciclo de
Confecção de um Pavimento, o que não ocorria até então.
Esta definição da carga de trabalho e da alocação das equipes em cada dia do
Ciclo de Trabalho possibilitou o início de um trabalho de internalização da
programação da produção.
Conforme evidenciado na figura 5.2 item c, o primeiro passo para a
internalização da produção consistiu em analisar o processo produtivo e o trabalho
através da divisão lógica do processo em ciclos menores, que facilitavam o estudo.
Estes ciclos foram conceituados como sendo os Ciclo de Trabalho do processo. Em
seguida foi definido o prazo para a realização de Ciclo de Trabalho. Sendo assim
foram definidos os marcos iniciais e finais de cada Ciclo de Trabalho, conforme
descrito na figura 5.2 item d.
Deste modo tinha-se uma idéia de prazos e da variabilidade inerente em cada
Ciclo de Trabalho possibilitando ao pesquisador estabelecer relações e estudos
objetivando sincronizar e ajustar os Ciclos de Trabalho entre si.
Posteriormente foram trabalhadas as atividades dentro de cada ciclo
objetivando sincronizá-las internamente. Assim foram estudados os lotes entre as
atividades o balanceamento da carga de trabalho entre as equipes, re-alocando o
pessoal de forma que a produção entre as atividades ficasse o mais nivelada
possível.
Um exemplo de sincronização interna ocorreu no 4o Ciclo de Trabalho onde
definiu-se uma seqüência para a colocação de vigas o que possibilitou uma redução
do tempo de realização do ciclo em torno de 20%, conforme apresentado na seção
4.2.1.
Estes trabalhos de programação da produção processualmente ao longo do
trabalho foram conduzindo os estudos para a adoção dos sistemas kanbans. Pois
uma vez estabelecido o sistema kanban as atividades de programação da produção
passam a ser reguladas de acordo com a demanda interna do produtos.

178

Deve ser salientado que este objetivo não foi plenamente alcançado durante
o estudo, porém o seu encaminhamento encontra-se em um estágio bastante
avançado na Empresa estudada.
5.3.1.7
Controle de Qualidade no Processo
Ao se estipular ‘produtos’ entre os Ciclos de Trabalho conforme definido na
figura 5.2 item d, viabiliza-se o estabelecimento de parâmetros de qualidade entre os
Ciclos através dos itens de controle e dos itens de verificação.
Com base no levantamento obtido por estes dados pôde-se atuar na melhoria
da qualidade dos ‘produtos’ dos Ciclos de Trabalho definindo, através do CQZD, os
locais onde será necessário centrar os esforços de melhoria da Empresa.
Apesar da Empresa estudada já ter estabelecido um controle de qualidade em
algumas atividades críticas no processo produtivo, este controle não esgota a
potencialidade da utilização deste conceito no canteiro.
Inicialmente, o controle de qualidade desenvolvido pela empresa não era
focado no processo produtivo e não objetivava inserir no próprio processo produtivo
mecanismos que garantissem a qualidade do produto produzido – os chamados
Poka-Yokes.
Este aprimoramento do trabalho de Controle de Qualidade desenvolvido até
então depende do entendimento dos colaboradores do que são e para que servem os
itens de controle e de verificação. Sem este suporte teórico, a aplicação de tais
conceitos pode ser mal interpretada pelos colaboradores. Mas a sua base
fundamental – o estabelecimento de marcos de verificação e o desenvolvimento de
poka-yokes já foi aprovada pelos colaboradores, o que representa um passo muito
importante para o estabelecimento no canteiro de obras do controle de qualidade nos
moldes do CQZD proposto por SHINGO (1986).
5.3.2 Análise do Produto da Mudança através dos Resultados gerados pelo
Estudo
É preciso fundamentar as mudanças qualitativas apresentadas na seção
anterior em dados e fatos. Com este objetivo a presente seção apresentará os
resultados gerados com a presente pesquisa.
Esta seção visa analisar, portanto, os resultados obtidos na presente
dissertação segundo duas perspectivas complementares. São elas:
• análise dos resultados objetivos obtidos com o presente estudo;
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• análise dos resultados subjetivos, obtidos através de entrevistas com os
participantes da pesquisa.
Desta forma, obter-se-á um panorama de como a pesquisa foi conduzida até
o presente momento e, será possível, delinear-se-á uma expectativa sobre como será
conduzida a mudança no médio prazo.
5.3.2.1
Análise dos resultados objetivos da pesquisa
A análise dos resultados objetivos da pesquisa visa apresentar a efetividade
das ações tomadas.
♦ Os resultados objetivos da pesquisa estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2 - Indicadores objetivos analisados pela pesquisa

Canteiro A
Indicadores
Tempo de construção
De um pavimento
Tempo do 3o ciclo
de trabalho
Tempo do 5o ciclo
de trabalho
Tempo do 6o ciclo
de trabalho
Consumo efetivo
(Homem/ m 2 de laje

Canteiro B

Antes

Depois

Antes

Depois

9 dias
trabalhados

7 dias
trabalhados

12 dias
trabalhados

9 a 8 dias
trabalhados

4,0 dias
trabalhados

t
3,5 dias
3,0 dias
trabalhados
trabalhados

2,5 dias
trabalhados

1 dias
trabalhados

0,5 dias
trabalhados

3,5 dias
trabalhados

2,5 dias
trabalhados

2,0 dias
trabalhados

1,0 dias
trabalhados

2,0 dias
trabalhados

1,0 dias
trabalhados

0,339
0,311
H.dia / m 2 de H.dia / m 2 de
laje
laje

0,333
0,303
H.dia / m 2 de H.dia / m 2 de
laje
laje

Os resultados econômicos obtidos, verificados na tabela 2, comprovam a
obtenção de ganhos na produção, sob três enfoques distintos. São eles:
♦ Redução dos custo de produção pela redução do tempo de
atravessamento: A análise sobre os resultados objetivos no Canteiro B, onde foi
realizada a pequisa-ação por um período de 8 meses e que originou a maioria dos
estudos descritos, evidencia uma redução de 30 % no tempo de atravessamento e de
10% no consumo de efetivo (H.dia/m2 de laje).
No Canteiro B, foi construído, estruturado e implementado o Método
Processual para realizar mudanças (MPM). Ao passo que no Canteiro A, o MPM foi
implementado em um período de 3 semanas. Portanto, neste caso não ocorreu o
acompanhamento e o apoio direto do pesquisador na implementação tal qual pode
ser observado no canteiro B. No entanto, os resultados da intervenção apontaram
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para uma redução de 22 % no tempo de atravessamento e de 9 % no consumo de
efetivo (H.dia/m2 de laje).
Desta forma, no Canteiro B, onde cada pavimento era feito em 12 dias e
passou a ser feito em 8 e no Canteiro A, onde cada pavimento era feito em 9 dias
passou para 7 dias. Com isto cada edificação, que geralmente possui 15 pavimentos,
teve uma redução aproximada no tempo total de atravessamento do empreendimento
de, 60 dias no canteiro B e de 30 dias no canteiro A.
Isto implica em uma:
• Redução do custo financeiro geral da obra: Este ponto é central na
Construção Civil em função do tipo de empreendimento realizado;
• Redução no tempo de entrega para os clientes;
• Uma melhor remuneração mensal das empresas fornecedores de mão-de-obra,
visto que estas empresas têm remuneração variável conforme o volume de
serviço entregue – quanto mais serviço entregue no mês, mais faturam.
♦ Melhoria da qualidade do produto produzido: Como a Estrutura da
Edificação é fonte primária de uma série de problemas de qualidade, assegurar a
qualidade desta Etapa implica na eliminação de uma série de problemas a
jusante. Por exemplo: Ao garantir prumo dos pilares – pilares perfeitamente
verticais – estar-se-á eliminando a maior fonte de retrabalho da Etapa Alvenaria
que é a necessidade dos pedreiros ajustarem as divisórias aos vãos entre os
pilares.
Outro exemplo ilustrativo refere-se ao nivelamento da laje que retrata a
planicidade do concreto na laje. Quanto melhor o nivelamento do concreto na
laje, menor a espessura do contrapiso que repercute além de um ganho financeiro
indireto da pesquisa, um ganho na qualidade do material entregue ao cliente.
♦ Aumento da moral dos funcionários (satisfação do cliente interno): Como
grande parte das soluções identificadas no trabalho foram geradas a partir das
idéias dos funcionários da empresa. Pode ser identificada uma tendência positiva
dos funcionários de prosseguirem com o trabalho iniciado pela presente
pesquisa. Dado que, em sua maioria e a Estrutura da Edificação é um dos
trabalho mais desgastantes realizados no canteiro. Além disso o acréscimo na
remuneração dos funcionários devido ao aumento de produtividade colabora
para o aumento da produtividade das equipes envolvidas.
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5.3.2.2
Análise dos resultados subjetivos da pesquisa
No entanto, para que sejam consolidados os conceitos e ferramentas
comentadas na presente dissertação não parece suficiente tratar apenas dos
resultados objetivos alcançados no trabalho.
Isto porque estes resultados poderiam ser alcançados sem que houvesse a
participação e o entendimento dos colaboradores sobre o trabalho realizado. O
estudo, segundo esta hipótese, poderia basear-se apenas nos trabalhos realizados
pelo pesquisador no canteiro.
Tratava-se, portanto, de um trabalho de consultoria realizado sobre o
processo produtivo e não de um repasse de conhecimentos entre universidade e
empresa, com a aprimoramento intelectual simultâneo dos atores envolvidos.
Para evidenciar que tais conceitos e ferramentas foram assimilados pelos
colaboradores envolvidos no trabalho serão apresentados:
a) os resultados das entrevistas realizadas junto aos colaboradores da empresa;
b) mostrar um Procedimento Operacional de Trabalho criado por um Gerente de
Obra da empresa adaptando os conceitos repassados na pesquisa ao seu caso
71

particular .
As entrevista realizadas envolveram todos os Gerentes de Obra da Empresa,
além dos mestres-de-obra, Encarregados de forma e de ferragem dos dois canteiros
estudados. A formulação do questionário foi feito a partir do estudo dos cinco
conceitos básicos verificados na tabela 1, do estudo dos Procedimentos
Operacionais de Trabalho e do MPM. O questionário realizado bem como a análise
estatística dos resultados coletados são apresentadas no ANEXO I. É importante
ressaltar que foram feitos testes de associação entre as variáveis utilizando o
programa estatístico SPSS (Sthatistical Package for Social Science), mas em virtude
da baixa freqüência de casos os resultados não são confiáveis.
Comparando o resultado da pesquisa, poder-se-á verificar a eficácia do
repasse conceitual proposto pelo pesquisador.
Os principais resultados da pesquisa feita estão explicitados sucintamente em
forma de tópicos:
•

Todos os entrevistados afirmaram que o Método Processual para realizar
Mudanças (MPM) possibilita um melhor entendimento do problema;
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Sem contar com a participação direta do pesquisador.
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•

86 % concluíram que o MPM permite o questionamento e a resolução
dos problemas verificados no canteiro;

•

86% dos entrevistados afirmam que a pesquisa feita os auxiliou a
visualizar o processo como um todo;

•

Somente os engenheiros acham importante a participação dos
carpinteiros, ferreiros e pedreiros no processo de concepção da solução;

•

Existe um certo receio dos engenheiros admitirem o CQZD como prática
viável no canteiro. Isto pode ser comprovado pelo número de
engenheiros que admite o CQZD, mas com restrições (23%). Este fato se
deve, em parte, à formação do Engenheiro Civil, que se utiliza de
margens de segurança altas para se proteger do risco, o que implica na
adoção de práticas não consonantes com os princípios do STP;

•

Todos os colaboradores do Canteiro B, que participaram da pesquisaação entenderam em grandes linhas o objetivo da pesquisa e quais os
benefícios que esta irá trazer. Fato que não se verificou no canteiro A,
onde apenas o Gerente de Obra entendeu o avanço gerado pela pesquisa.
Este maior entendimento no Canteiro B é resultado da Preparação Para
a Mudança realizada neste canteiro;

•

Há um certo ‘ceticismo’ entre os engenheiros mais novos da Empresa em
admitir a

qualidade como aliada da produtividade. A causa principal

desta visão se deve ao condicionamento dos engenheiros novos de
imaginar que fazer o produto em pouco tempo é sinônimo de fazê-lo
relevando os aspectos relativos à qualidade;
•

A maioria (93%) dos colaboradores acha possível repassar os conceitos
aprendidos às instâncias mais baixas da organização;

•

Os mestres são fundamentais para o estabelecimento do CQZD.
Entretanto muitos deles não pensam assim. Desta forma possivelmente
será preciso adotar ações para reverter este tipo de visão dos mestres.

Outra comprovação empírica do repasse e aplicação dos conhecimentos foi
a criação e sistematização por parte de um Gerente de Obra de uma metodologia
própria e adaptada à realidade verificada em seu canteiro de obra dos conceitos
apresentados pela pesquisa, conforme apresentado no ANEXO II. A pesquisa supõe
que para um Gerente de Obra conceber um Procedimento Operacional de Trabalho
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voltado às suas necessidades específicas foi necessário que este entendesse o que a
pesquisa propunha-se a fazer e operacionalizasse tal percepção.
A partir dos tópicos discutidos acima e baseado em sua receptividade no
canteiro supõem-se estar verificado que os colaboradores, de forma geral,
entenderam o objetivo e os meios utilizados pelo trabalho.
A preocupação maior derivado dos resultados obtidos com a pesquisa
referem-se a baixa importância dada as APG’s pelos mestres e encarregados. Esta
minoração de sua própria importância para a realização dos estudos não se deve a
incapacidade técnica sobre conceitos e ferramentas criadas/adaptadas no estudo,
mas sim ao receio que os mestre e encarregados tem em sofrer retaliações ao criticar
o processo produtivo atual. As causas fundamentais deste receio em sofrer
retaliações nunca foram claramente expressas pelos colaboradores, sendo apenas
empiricamente verificadas. Deste modo o pesquisador pouco pode aprofundar-se
sobre as reais causas deste receio dos mestres e encarregados.
Uma proposta de ação junto aos mestres e encarregados poderia ser a
realização de um aprofundamento teórico sobre o tema com estes colaboradores.
Pois, apesar destes colaboradores estarem instruídos sobre os conceitos e as
técnicas, é preciso que estes colaboradores verifiquem a inter-relação entre estes
conceitos e técnicas no canteiro. A partir das entrevistas foi verificado que os
colaboradores deste nível gerencial reconhecem a importância da pesquisa e dos
conceitos e técnicas apresentados, mas não entenderam perfeitamente a estruturação
global destes conceitos no canteiro.
5.4 ANÁLISE DA ESTRUTURA DE MUDANÇA
Evidenciados os conceitos fundamentais para que a mudança ocorresse era
necessário sistematizá-los de modo a apresentar como estes conceitos iriam se interrelacionar para que alcançar o objetivo almejado.
Nesta seção serão analisados os conceitos básicos que sustentam o modelo,
as camadas da Estrutura de Mudança, a Estrutura de Mudança em si.
Antes de se analisar a Estrutura de Mudança em si faz-se necessário definir
as razões que levaram a escolher os conceitos básicos que sustentaram a mudança.
A concepção da Estrutura de Mudança baseou-se em 5 conceitos básicos,
que não, necessariamente, esgotam as necessidades registradas no canteiro, mas
sistematizam e organizam o processo produtivo possibilitando uma identificação e
priorização mais rápida e fácil dos problemas encontrados no canteiro.
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Serão comentadas abaixo as razões que levaram a adotar estes conceitos
como fundamentais para a estruturação da mudança no caso estudado.
•

APG’s - foram a fonte de conhecimento do estudo, pois eram elas que
evidenciavam os problemas práticos vividos pelos colaboradores e, a partir da
identificação deste problemas, eram discutidas as soluções adotadas. Sem a
colaboração dos demais participantes e, portanto das APG’s, o pesquisador não
teria como entender, modelar e validar a realidade verificada no canteiro;

•

Mecanismo da Função Produção – definiu a rede de processo x operações
existente no canteiro. Sem esta ferramenta básica de análise ficaria inviabilizado
a realização do trabalho, visto que não haveria como mapear a realidade
produtiva verificada no canteiro e, portanto, não tería-se uma noção clara da
amplitude e do inter-relacionamento dos problemas registrados no mesmo;

•

Controle de Qualidade Zero Defeito – foi este o conceito responsável pela
associação da noção de qualidade a produtividade no canteiro. Antes da
realização do trabalho, a maioria dos colaboradores imaginava que a única forma
de se produzir com maior qualidade era diminuindo o ritmo de produção. Não
imaginavam que o sistema produtivo em que se encontravam inseridos pudesse
ser melhorado e, assim, produzir mais produtos com maior qualidade;

•

Lote – não havia uma preocupação no canteiro em sincronizar a produção,
imaginava-se os lotes de processo como fixos. Como o desenvolvimento do
trabalho foi verificado que não era necessário que um equipe terminasse suas
atividades para que outra equipe inicia-se a trabalhar, dando continuidade no
trabalho de forma sincronizada;

•

Método Processual para realizar Mudanças - os conceitos expostos acima foram
relativamente entendidos pelos colaboradores. No entanto, para que estes fossem
utilizados de maneira efetiva no canteiro era necessário sistematizá-los de modo
que os colaboradores evidenciassem os problemas verificados no canteiro e, em
seguida, propusessem solução para tanto. Ou seja, os colaboradores passariam a
aprimorar o sistema produtivo em que se encontravam inseridos de maneira
autônoma.
Definidas as causas que levaram a pesquisa a tratar os cinco conceitos

expostos acima como fundamentais, analisar-se-á por que razões a Estrutura de
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Mudanças foi dividida em camadas. Para tanto serão elencadas as camadas da
Estrutura de Mudança e sobre elas serão feitos os comentários pertinentes.

•

PRÉ-CONDIÇÃO: Sistema de Gestão pela Qualidade
Um processo de mudança inicia com uma base sólida e estável que oriente

todos os funcionários da empresa para um objetivo comum.
Na Empresa estudada esta base já havia sido consolidada visto que a empresa
já havia implementado o TQC há 5 anos, de forma que os conceitos básicos de
Gestão da Qualidade já estão introspectado na Empresa.
Graças a fundamentação obtida pelo TQC é que os resultados e as ações
sugeridas pela pesquisa foram rapidamente assimiladas e difundidas na empresa.
Isto porque culturalmente os colaboradores estavam preparados para a mudança,
pois tinham arraigados em sua cultura a melhoria contínua, a insatisfação com os
erros e apresentava, tecnicamente, certa transparência, organização e padronização
no processo produtivo que permitia estudá-lo segundo os ditames do STP.
•

PRIMEIRA CAMADA: Projeto de Trabalho
O estabelecimento de uma cultura de planejamento e gerenciamento prévio

sobre o processo produtivo, retroalimentada pela Função Controle, constitui o eixo
central desta camada.
Durante a realização da pesquisa na Empresa foi observado que muitos dos
problemas identificados no processo produtivo eram problemas provenientes de
outras instâncias hierárquicas da Empresa estudada, que não o canteiro de obras.
Foi constatado que, muitas vezes, os engenheiros da Empresa ao planejarem
e/ou projetarem o processo produtivo desconheciam certas dificuldades operacionais
do canteiro. Um exemplo ilustrativo da falta deste conhecimento pode ser
evidenciada pela necessidade de se confeccionar arremates para as lajes. Este
exemplo mostra claramente a dissociação existente entre o planejamento da obra e o
controle realizado no canteiro.
Portanto, era preciso integrar na Empresa estas funções da Administração até
então vistas como funções isoladas, visto que ao planejar-se cada vez melhor o
processo produtivo, haverá cada vez menos necessidade de controle no canteiro
(SHINGO, 1996a, p.190).
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O Projeto do Trabalho vem tentar aproximar a função Planejamento da
Função Controle, através da utilização sistemática do conhecimento obtido pela
Função Controle na Função Planejamento. Esta utilização sistemática do
conhecimento da Função Controle deverá ser obtida através das pessoas que
exercem a Função Controle no canteiro - gerentes de obra, mestre e encarregados.
A Função Controle deve servir de retroalimentação ao Projeto do Trabalho
para que no próximo Ciclo de Trabalho o erro não venha a ocorrer novamente.
O Projeto do Trabalho tem início em um período anterior ao início dos
trabalhos no canteiro. Ele inicia na Fase de Concepção dos Projetos. O Projeto do
Trabalho resume-se a uma dupla compatibilização: a) dos projetos entre si; b) dos
projetos com o processo produtivo, permitindo que as Frentes de Trabalho fluam.
A primeira compatibilização – a compatibilização entre projetos - é obtida
através de um estudo, do interfaceamento entre os diferentes projetos envolvidos.
A compatibilização entre os diferentes projetos e o fluxo do processo
produtivo é obtido através da adequação dos Métodos Construtivos utilizados com o
Projeto do Trabalho, da verificação da construtibilidade dos projetos e da
preparação do canteiro de obra para realizar o processo produtivo da melhor forma
possível (definindo áreas de estoque,

os fluxos produtivos, disposição de

equipamentos, etc..).
Após o interfaceamento das informação entre projetos e a adequação destas
informações para a produção é necessário estudar, em profundidade, o processo
produtivo resultante desta sinergia. Desta forma poder-se-á identificar os futuros
problemas que podem ocorrer, não mais provocados pelo interfaceamento entre as
informações ou entre as informações e o fluxo do produto, mas no próprio processo
produtivo. Por exemplo, as vezes o próprio processo produtivo, tal como se encontra
concebido atualmente, é problemático, sendo necessário redesenhá-lo para que seja
possível obter um resultado satisfatório. Este foi o caso do parcela do processo
produtivo referente a colocação da ferragem no pavimento desejado.
Este redesenho no processo produtivo atual é resultado das dificuldades de
construtibilidade encontradas no canteiro de obras. A partir da verificação destas
dificuldades será verificada a possibilidade de se realizar trabalhos de Engenharia de
Valor (EV) sobre o processo produtivo atual. A EV no Projeto do Trabalho, objetiva
sanear problemas trabalhando tais questões junto aos fornecedores para que estas
sejam solucionados antes de iniciar as atividades no canteiro.
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A forma encontrada para instituir o Projeto do Trabalho como Fase
Construtiva do empreendimento foi estudá-lo simultaneamente aos Métodos
Construtivos disponíveis, à disposição das pessoas/equipamentos no canteiro e às
informações coletadas sobre o processo produtivo através da utilização da Função
Controle. Assim pode-se simular como o processo produtivo se comportaria a partir
do relacionamento destas três variáveis – métodos construtivos empregados
(materiais), o efetivo/a disposição dos equipamentos no canteiro e projetos
associando a estas três variáveis as informações coletadas pela Função Controle
sobre o processo produtivo
Este tipo de abordagem sugerida pelo Projeto do Trabalho seria uma
releitura do conceito de leiaute para a Construção Civil. Na indústria o leiaute
determina a disposição das máquinas, das pessoas, áreas de trabalho e áreas de
estocagem de modo a otimizar o processo produtivo de determinada empresa. No
âmbito da Construção Civil, tal qual é hoje praticada no país, poucos equipamentos
são utilizados no canteiro, pois as atividades desempenhadas são essencialmente
manuais. O leiaute na Construção Civil na Etapa Estrutura, deve gerenciar o fluxo
produtivo de modo que as Frentes de Trabalho que atuam neste processo façam com
que o objeto do trabalho flua normalmente.
O Projeto do Trabalho retoma, portanto, parâmetros e conceitos clássicos do
STP adaptando-os às necessidades particulares do meio estudado. Desta forma
pode-se eliminar um número grande de erros e problemas no processo produtivo
antes de se iniciar as atividades no canteiro. Este eliminação/minimização de erros,
muitas vezes, é conquistada com o auxílio dos demais colaboradores que discutirão
com o Gerente de Projetos e o Gerente de Obras as suas percepções sobre o que
deveria ser um canteiro mais próximo do ideal.
Assim estar-se-á adotando uma postura pró-ativa que permite atacar os
problemas, através da adequação de produtos, projetos, mão-de-obra e
equipamentos às particularidades do processo produtivo.
•

SEGUNDA CAMADA: Preparação para a mudança (sistematização das melhorias)
A necessidade de verificar como o processo produtivo ocorre e ao mesmo

tempo preparar as equipes de obra sobre a nova forma de gerir a produção,
voltando-as para a melhoria contínua constitui-se no foco dos estudos a serem
trabalhados nesta camada.
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Conforme verificado no camada anterior algumas modificações podem ser
obtidas pelo estudo dos engenheiros sobre o Projeto do Trabalho.
Entretanto, a base para as melhorias estará completa quando os
colaboradores estiverem preparados para conduzirem o processo de melhoria de
forma autônoma. Esta autonomia, no entanto, não é conquistada de maneira abrupta.
É necessário capacitar os colaboradores sobre o uso de conceitos e ferramentas para
que, de forma paulatina e sistemática, estes assumam a responsabilidade e a
autoridade pela melhoria do processo produtivo atual.
A justificativa para a existência desta camada de preparação baseia-se nas
percepções coletadas no ambiente estudado. É importante ressaltar que o ambiente
onde a mudança proposta encontra-se inserida é um ambiente aparentemente pouco
suscetível a mudança, assim como a Construção Civil em geral no Brasil é um setor
muito tradicional e também reticente a mudanças.
Esta fase de preparação foi feita respeitando a real capacidade dos
colaboradores em assimilar uma grande quantidade de conceitos novos em um curto
espaço de tempo. Mudanças em ambientes empresariais devem preocupar-se em ter
sua pedagogia de repasse estudada, para evitar constrangimentos e para minimizar a
resistência inerente de um setor historicamente desacostumado a este tipo de
abordagem.
Portanto, é interessante, que os colaboradores, mesmo nesta fase de
Preparação para Mudança, sejam estimulados a julgar e criticar as proposições de
mudança sugeridas, debatendo sobre a viabilidade de colocar em prática as
alternativas apresentadas. Também é interessante que os colaboradores sejam
estimulados a apresentar suas próprias sugestões. Assim além de preparar os
colaboradores tecnicamente, repassando conceito e técnicas estar-se-á sendo
incentivada a formação de um senso crítico sobre o processo produtivo, uma
característica importante para o desenvolvimento desta lógica de mudança proposta
no trabalho.
Este tipo de conduta motiva a equipe a implementar o trabalho no canteiro
ao mesmo tempo que aprimora o modelo inicialmente proposto.
Em um sentido geral as mudanças consistituem na remodelação do perfil dos
colaboradores, procurando torná-los mais questionadores a respeito das práticas
gerenciais adotadas no canteiro.
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Sob o aspecto técnico esta mudança no perfil dos colaboradores objetiva
instituir uma lógica de melhoria contínua sustentada no canteiro. Ou seja, a lógica
da melhoria contínua no canteiro associa, de forma dialética, a padronização do
processo vigente através do propósito do Procedimento Operacional de Diagnóstico
do Trabalho (tese) e a constante crítica ao status quo do processo produtivo através
do Procedimento Operacional de Análise do Trabalho (antítese). Este contradição
permanente é o motor das melhorias obtidas pois possibilita aos atores envolvidos
entender e questionar, contínua e sistematicamente, o processo produtivo.
Portanto, é necessário instituir padrões que possibilitem a todos entendê-los.
Como colocado anteriormente estes padrões não devem significar, sob hipótese
alguma, a estagnação de melhorias. Durante a pesquisa foi incentivada a contestação
do padrão vigente, estimulando todos os colaboradores a refletir sobre como o
trabalho vinha sendo realizado com a finalidade de melhorá-lo.
A estratégia utilizada pelo pesquisador para preparar os colaboradores à
mudança, partiu da familiarização inicial dos colaboradores com o Procedimento
Operacional de Diagnóstico do Trabalho e a com a crítica ao status verificado com
este procedimento.
Assim, uma vez entendido o modo como era realizado o trabalho e
incentivada a crítica a este processo produtivo, foi possibilitado aos participantes, de
forma gradativa, identificar os possíveis pontos de melhoria no processo com o
auxílio dos Sistemas de Controle Visuais.
Quando os colaboradores já se encontravam preparados para o uso do
Procedimento Operacional de Diagnóstico do Trabalho e motivados a mudar o
processo atual, foram definidas as diretrizes básicas necessárias para a realização
das intervenções no processo produtivo – o Procedimento Operacional de Análise
do Trabalho.
O questionamento do processo passa a ser discutido tendo como premissa
básica a compatibilização deste questionamento com as diretrizes estabelecidas pelo
o Procedimento Operacional de Análise do Trabalho.
Esta apresentação de ferramentas para o entendimento e questionamento do
processo tal qual vem sendo realizado atualmente, não deve ser dissociada do
repasse dos conceitos básicos do STP que a fundamentam. Para tanto foi realizado
um treinamento com o grupo, onde foram apresentados em profundidade os
conceitos básicos do STP, a aplicação dos Procedimentos Operacionais de Trabalho.
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Foram apresentados estudos de casos reais apresentando a operacionalização destes
elementos.
Se ao final deste trabalho for verificado que os colaboradores entenderam a
dualidade inerente a esta camada – a padronização do Método e a constante crítica
ao estágio atual do processo produtivo com o propósito de melhorá-lo – e além
disso se for constatado que os colaboradores estão capacitados teoricamente para
realizar tal feito, poder-se-á passar à próxima camada. Caso contrário é preferível
não avançar revendo as proposições mal interpretadas e revisá-las criticamente, pois
a probabilidade da experiência ser abortada pela empresa e/ou pelos funcionários é
alta, segundo experiência aparentemente adquirida na presente pesquisa.
•

TERCEIRA CAMADA: Implantação das mudanças no canteiro
A implementação das mudanças propostas no canteiro parece possuir uma

seqüência no que tange ao repasse conceitual que, se seguida, tende a reduzir os
problemas associados ao nível de eficácia obtido pelo trabalho.
Outro aspecto importante verificado nesta camada refere-se a necessidade de
monitorar os aspectos não-técnicos do trabalho, tais como moral das equipes,
integração entre elas, confiança da alta cúpula com o pesquisador, evolução na
assimilação dos conceitos e aspectos pedagógicos relativo aos conceitos e
ferramentas repassadas. Todos este elementos são foco de observação nesta camada.
A implantação das mudanças inicia, portanto, com o estabelecimento do
Projeto do Trabalho e da a Preparação para a Mudança, visto que estas camadas
constituem os pressupostos essenciais para a implantação prática de conceitos,
ferramentas e ações no canteiro de obra.
A efetiva implantação das mudanças no canteiro inicia assim que os
colaboradores estejam preparados e motivados para realizarem a mudança, estímulo
este obtido na camada de Preparação para a Mudança.
Um cuidado importante de ser levado em consideração nesta camada referese ao estímulo a gradativa e cumulativa utilização dos conceitos e ferramentas
apresentados anteriormente. Este cuidado é primordial para que seja possível gerar
uma cultura passível de ser sustentada no médio e longo prazo.
A justificativa para este cuidado em repassar gradativamente conceitos e
ferramentas deve-se as experiências realizadas no canteiro. Estas experiências
parecem apontar para o fato de que se for alocado aos colaboradores a
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implementação das mudanças, mesmo com todo a qualificação dada anteriormente,
estes tenderão a desconsiderar determinados construtos apresentados na Estrutura de
Mudança. Esta desconsideração é resultado do anseio em gerar, rapidamente,
melhorias substanciais no processo, o que muitas vezes tende a gerar, apenas,
frustração e descrédito em relação aos aspectos estudados na pesquisa.
Portanto, o desafio lançado sobre esta parcela da pesquisa (Terceira camada)
foi além de implementar as mudanças sugeridas, pois era necessário capacitar os
colaboradores a implementar/conduzir tais mudanças após o encerramento dos
trabalhos desta dissertação.
Desta forma o pesquisador assessorou-se de questionamentos informais,
pesquisas e da interação direta com os colaboradores a fim de aferir o entendimento
das questões técnicas relativas à pesquisa pelos colaboradores. Além disto, o
pesquisador preocupou-se em monitorar os aspectos não-técnicos. Assim para que
ao longo desta fase final de implantação do modelo foram paulatinamente
verificados os resultados obtidos com a implantação, mas, principalmente, foi
monitorado o grau de entendimento dos gestores sobre as ações tomadas ao longo
da pesquisa.
As entrevistas realizadas ao final da pesquisa apresentam uma boa
oportunidade de sucesso (80% julgam que se consideram capazes de gerir o
processo segundo as novas regras estabelecidas pelo trabalho). Entretanto, o
trabalho ainda carece de um período mais longo de tempo para se garantir sua
efetiva consolidação no canteiro e na Empresa estudados.
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5.5 ELEMENTOS CRÍTICOS PARA A DISCUSSÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO DO
STP PARA O CASO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA ABORDAGEM
CRÍTICA
A experiência realizada pela pesquisa apresentou uma nova forma de
utilização do STP no qual os princípios e conceitos foram primeiramente reinterpretados para o caso específico da Construção Civil para, posteriormente, serem
repassados aos colaboradores chão-de-fábrica.
Esta seção irá analisar a experiência ocorrida segundo estes dois momentos:
i) a re-interpretação conceitual realizada no trabalho; ii) a adequação destes
conceitos para a linguagem do canteiro de obras, conforme apresentado nas figuras
5.3 e 5.4.
Em um primeiro momento foi verificada a correspondência dos conceitos
básicos do STP, Produção Enxuta e TOC para a realidade verificada na Construção
Civil.

Primeiro Momento da Pesquisa

Conceitos Básicos do
STP
Produção Enxuta
TOC

'Tradução' Conceitual do
STP para a realidade
verificada na Construção
Civil

l Procedimento
Operacional
l MFP
l Set up
lAutonomação
lCQZD
lMultifuncionalidade
lPoka-Yoke
l Sincronização
l Lote

l Operação (Frentes de
Trabalho)
l Autonomação
(centrada na autonomia)
lCQZD
(centrado no - Projeto do
Trabalho)
l Sincronização
(preocupação com os
Ciclos de Trabalho)
...

Figura 5.3 - Primeiro Momento da Pesquisa: 'tradução' conceitual do STP para o
ambiente da Construção Civil
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Portanto, partiu-se do pressuposto de que não é trivial repassar modernos conceitos
da Engenharia de Produção para o ambiente da Construção Civil. Para que tal
repasse ocorresse, de forma efetiva, era necessário ‘traduzir’ tais conceitos à
realidade e as particularidades deste novo ambiente estudado.
Desta forma estar-se-ia contribuindo para que o relato das experiências
vividas neste trabalho sirvam para a aprofundamento do uso dos princípios e
conceitos do STP na Construção Civil.
A dissertação iniciou seus trabalhos pelo estudo teórico do STP, Produção
Enxuta, Construção Enxuta e TOC. A seguir foram verificadas as aplicações destes
conceitos no ambiente fabril, analisando as adaptações da teoria à realidade prática.
Desta forma pôde-se ter uma idéia mais clara de como, potencialmente, os conceitos
teóricos se relacionavam e como estes eram utilizados no ambiente fabril.
Em seguida a pesquisa verificou as possibilidades de repasse deste modelo
de Organização da Produção para a Construção Civil através da interação entre o
pesquisador e os pesquisados no ambiente produtivo da Construção Civil. Desta
modo pôde-se observar a necessidade de adequação do modelo inicialmente
desenvolvido pelo STP para este novo ambiente.
Foi verificado que, apesar do STP possuir princípios e conceitos válidos, a
sua utilização na Construção Civil não poderia ser fundamentada no uso acrítico
destes conceitos. Era necessário re-interpretar a utilização de tais conceitos.

Por exemplo o conceito de leiaute na Construção Civil, conforme citado
anteriormente, apesar de servir para atacar o mesmo problema ‘a disposição ideal de
recursos para que possibilite o máximo retorno econômico-financeiro’ utiliza outras
ferramentas e técnicas no canteiro de obras, já que são poucos os equipamentos
utilizados na Construção Civil no caso brasileiro, mas são muitas as pessoas
envolvidas neste ambiente produtivo. Portanto, apesar da Construção Civil
apresentar na Etapa em questão um arranjo celular, não é do interesse do setor
estudar as técnicas de otimização de leiaute celular, pois estas técnicas,
provavelmente, não apresentarão os resultados esperados.
Neste instante foi necessário separar o conceito das técnicas do STP, o que
usualmente não é feito pelos estudiosos do STP. Voltando ao exemplo anterior, era
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importante verificar a importância do leiaute para o estudo, mas abstrair sua
conceituação pura das técnicas utilizadas.
O pesquisador, ao abstrair os princípios e conceitos do STP poderia,
reconfigurar tais princípios e conceitos em ferramentas e técnicas voltadas as
particularidades e necessidades do canteiro de obras, talvez necessitando recriar ou
adaptar algumas destas técnicas. Assim a partir de um intensa interação entre o
pesquisador e os pesquisados no ambiente estudado foram sendo adaptadas técnicas
e ferramentas relacionando-as objetivamente à realidade da Construção Civil.
O modo como estes conceitos foram ‘traduzidos’ para a Construção Civil
consistiu inicialmente de uma tradução conceito a conceito, ou seja, para cada
parcela do trabalho realizado eram revisto(s) um ou dois conceitos. Ao final do
trabalho, quando vários conceitos tinham sido revistos, os mesmos foram interrelacionados sistemicamente o que permitiu elaborar uma estruturação destes
conceitos gerando um modelo. Neste modelo os conceitos foram interligados –
conforme apresentado na figura 4.16.
Simultaneamente a reconfiguração de ferramentas e técnicas do STP baseado
nos princípios e conceitos originais deste sistema de gestão, foi verificada a
necessidade de traduzir este novos conceitos aos trabalhadores atuantes no canteiro
de obras. Devido a baixa escolaridade, o alto índice de rotatividade da mão-de-obra
e a forma de gestão adotada na empresa, baseada em empreiteiros, a Empresa
estudada necessitava que os funcionários pudessem se interar rapidamente e de
forma simples dos conceitos difundidos pela pesquisa.
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Este necessidade originou um segundo momento da pesquisa, onde era
necessário adequar os conceitos ‘traduzido-os’ para uma linguagem adaptada ao
canteiro de obras. Esta adequação dos conceitos a linguagem do canteiro,
apresentada na figura 5.4, foi um ponto central para o sucesso do trabalho, pois era
vital que os colaboradores entendessem o que estava sendo proposto pela pesquisa e
o porquê isto estava sendo feito. Esta era a única forma dos colaboradores
entenderem e questionarem criticamente a pesquisa.

Segundo Momento da Pesquisa

'Tradução' Conceitual
do STP para a
realidade verificada na
Construção Civil

Adequação dos
conceitos recriados
e/ou adaptados a
linguagem do canteiro
de obras

lOperação (Frente de
Trabalho)
lAutonomação
(centrada na
autonomia)
lCQZD(centrado no
Projeto do Trabalho)
lSincronização
(preocupação com os
Ciclos de Trabalho)
...

l Gio- Falcão
l Ciclos de
Trabalho
l Procedimentos
Operacionais
de Trabalho

Figura 5.4 - Segundo Momento da Pesquisa: adaptação dos conceitos 'traduzidos' a
linguagem do canteiro de obras

Desta forma, era necessário estabelecer uma linguagem voltada para a
realidade da Construção Civil, observando as carências e as necessidades
pedagógicas dos colaboradores envolvidos.
A construção teórica da solução passou por dois momentos teóricos
complementares que ocorreram de forma simultânea, mas com enfoques distintos.
A Representação da transformação do STP em sua forma clássica para o modelo
voltado a Construção Civil e a adequação de sua linguagem as peculiaridades do
canteiro de obras são apresentados, agora em sua plenitude, na figura 5.5
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Conceitos Básicos
do STP
Produção Enxuta
TOC

'Tradução' Conceitual do
STP para a realidade
verificada na Construção
Civil

l Procedimento
Operacional
l MFP
l Set up
lAutonomação
lCQZD
lMultifuncionalidade
lPoka-Yoke
l Sincronização
l Lote

l Operação (Frentes de
Trabalho)
l Autonomação
(centrada na autonomia)
lCQZD
(centrado no - Projeto do
Trabalho)
l Sincronização
(preocupação com os
Ciclos de Trabalho)
...

Adequação dos
conceitos recriados
e/ou adaptados a
linguagem do canteiro
de obras

l Gio- Falcão
l Ciclos de
Trabalho
l Procedimentos
Operacionais
de Trabalho

Figura 5.5 - Representação da transformação do STP na pesquisa, em seus dois momentos

5.6

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado propiciou ao pesquisador a possibilidade de aplicar os
conceitos teóricos aprendidos na academia em um ambiente organizacional real,
com relativo sucesso, possibilitando ao pesquisador o aprimoramento de sua
capacidade de estruturar os problemas verificados no canteiro.
A empresa estudada, especificamente no período de construção da Etapa
Estrutura, transformou-se em um laboratório de aprendizagem. Isto foi sustentado
em função da adoção de um Método de Pesquisa propício para este tipo de conduta
de pesquisa.
O Método de Pesquisa utilizado permitiu ao pesquisador estruturar os
problemas registrados no canteiro, através da confrontação e adaptação da teoria do
STP com o conhecimento prático dos demais atores envolvidos, o que proporcionou
uma experiência enriquecedora para ambos: pesquisador e pesquisados.
É importante ressaltar que esta estruturação dos problemas possuiu uma
dinamicidade e uma flexibilidade muito grande, pois ao longo do estudo o
referencial teórico do STP foi sendo adaptado ao canteiro de obras, graças às
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interação existente entre o saber informal dos pesquisados e o estudo teórico do
STP.
O estudo serviu para que o pesquisador verificasse a importância do Método
de Pesquisa e do Processo de Pesquisa utilizados para alcançar os resultados
almejados.
Outro aspecto importante do trabalho refere-se ao conhecimento angariado
pelo autor desta dissertação em re-interpretar o Referencial Teórico – o Sistema
Toyota de Produção - de acordo com as necessidades e restrições típicas do
ambiente estudado. Para tanto foi preciso que o autor, em um primeiro momento,
abstraísse seu conhecimento sobre técnicas específicas do STP e se voltasse ao
estudo crítico dos conceitos básicos do STP. Em um segundo momento com
conceitos já adaptados às necessidades do ambiente estudado, através da pesquisaação, passou-se a operacionalizar tais conceitos em ferramentas e técnicas
adaptando-as à realidade do canteiro de obras. Isto não necessariamente implica que
todos os conceitos foram adaptados, mas era preciso partir de tal premissa para não
vir a cometer erros fundamentais na concepção da sistemática de melhoria a ser
sugerida.
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6

CONCLUSÃO

E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O principal objetivo deste estudo foi propor um método de intervenção
visando aprimorar a qualidade e a produtividade da Etapa Construtiva Estrutura de
uma empresa de Construção Civil, tendo com embasamento teórico o Sistema
Toyota de Produção (STP). Por outro lado a Empresa estudada visava gerar um
retorno econômico-financeiro adicional com o estudo desenvolvido.
O método de intervenção proposto foi construído e está apresentado na
figura 4.16. Os resultados financeiros gerados com a intervenção evidenciam a
melhoria da produtividade e qualidade da parcela estudada do processo produtivo.
Desta forma o autor deste dissertação espera ter respondido a questão de
pesquisa proposta pelo estudo: ‘Como a partir dos princípios e conceitos do STP
pode-se modelar uma sistemática de melhoria contínua voltada à Construção Civil,
utilizando o conhecimento dos colaboradores como fonte de mudança?’.
As percepções que justificam a impressão do autor desta dissertação são um
misto de evidências teóricas e práticas resultantes do trabalho, que serão detalhadas
a seguir:
♦ Teóricas: a pesquisa abordou em detalhes o Método de Pesquisa (capítulo 2), o
Referencial Teórico (capítulo 3), e a articulação e conjecturação conceitual
destes dois elementos no canteiro de obras (capítulo 4). Deste modo foram
definidos os elementos teóricos envolvidos e o inter-relacionamento destes
elementos no canteiro;
♦ Práticas: estas evidências se subdividem em outros dois segmentos a seguir
discutidas:
•

Evidências Práticas Objetivas: no Canteiro B, além da sistemática de
melhoria proposta foram apresentados os resultados financeiros da
intervenção, tidos como satisfatórios. Esta sistemática de intervenção
reafirmou sua eficácia ao ser replicada no Canteiro A quando foram
obtidos resultados igualmente favoráveis, conforme evidenciado na
tabela 2;

•

Evidências Práticas Subjetivas: o satisfatório índice de aceitação da
pesquisa e de sua metodologia, conforme apresentado no ANEXO I; a
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adaptação do Procedimento Operacional de Trabalho pelos próprios
Gerentes de Obra sem a participação do pesquisador, apresentado no
ANEXO II; além da motivação dos colaboradores em continuar o
trabalho, até então desenvolvido; reforçam a idéia de que o presente
estudo respondeu a questão de pesquisa.
6.1 CONCLUSÕES
O trabalho realizado alcançou os resultados esperados pela empresa com a
intervenção pois, como foi explicitado anteriormente, a pesquisa conseguiu que o
tempo de atravessamento (construção) da Etapa Construtiva Estrutura nos
empreendimentos da Empresa se aproximasse do benchmark nacional.
Grande parte dos resultados obtidos no trabalho deve-se a ampla e efetiva
participação dos colaboradores na verificação dos problemas e na proposição de
soluções.
Esta ampla participação dos colaboradores deve-se i)ao ambiente
organizacional favorável a mudança existente na empresa e ii) à aplicação dos
princípios dos Sistemas de Controles Visuais, que traduziram os princípios e
conceitos básicos da mudança proposta em ferramentas simples e visuais, voltadas à
realidade e à escolaridade dos colaboradores envolvidos.
Cabe comentar que a utilização dos Sistemas de Controle Visuais foi a forma
encontrada pela pesquisa de minimizar a questão do nível educacional dos
participantes. A questão do nível educacional dos colaboradores ia além do repasse
de princípios e conceitos pois a maioria dos colaboradores tinha uma escolaridade
baixa. Esta dificuldade inerente do trabalho gerou na pesquisa a necessidade de
padronizar através da adoção de uma linguagem simples, as ferramentas e conceitos
utilizados no trabalho.
Outra aspecto importante do estudo foi a preocupação com os aspectos nãotécnicos relativos a mudança. Questões ligadas a aceitação do pesquisador pelo
grupo de colaboradores, disputas de poder entre os encarregados e as inerentes
questões sociais presentes no estudo de uma Organização foram sucintamente
abordadas no presente trabalho. Pode-se, com isto constatar a influência dos
aspectos

não-técnicos

no

Processo

de

Mudança

e

a

potencialidade

destrutiva/construtiva destes aspectos sobre o estudo como um todo. Além disso as
experiências obtidas pelo estudo serviram como motivação para o pesquisador
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estudar formas de monitoramento dos aspectos não-técnicos em trabalhos
semelhantes a pesquisa realizada, que haviam sido relegados na fase inicial de
concepção e modelagem da pesquisa.
Finalmente, a pesquisa verificou empiricamente a aplicação do STP, TOC,
Construção Enxuta e Produção Enxuta na Indústria da Construção Civil. A
utilização do Referencial Teórico acima exposto foi bem sucedida o fato deve-se a
universalidade e flexibilidade de adequação destes conceitos em realidades
organizacionais distintas e pela possibilidade de sinergia entre as abordagens
sugeridas, já que todos as abordagens fundamentam-se no aprimoramento contínuo
dos processos produtivos e na busca de melhorias voltadas ao processo.
O inter-relacionamento dos fatores técnicos, não técnicos e contextuais
verificados na mudança proposta, permitiu reunir ao longo da pesquisa um conjunto
amplo de idéias, conceitos e vivências sobre como conduzir um processo de
mudança. Estas percepções foram apresentadas em forma de análise e tinham como
foco evidenciar as impressões que, possivelmente, possam vir a se tornar úteis em
trabalhos e pesquisas futuras.
A flexibilidade do método de pesquisa adotado no trabalho – a pesquisaação. permitiu a interação entre os diferentes elementos envolvidos na mudança
(referencial teórico, caso estudado e colaboradores) de modo que, processualmente,
ao longo do trabalho o pesquisador foi capaz de aprimorar sua capacidade de
entender e modelar os problemas verificados no canteiro.
6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Seguem abaixo as recomendações para trabalhos futuros:
• Aprofundar e redefinir conceitual a teoria do STP adaptando-a para a
Construção Civil. Conforme verificado na presente pesquisa o repasse de
princípios e conceitos do STP para a Construção Civil não é trivial. É
preciso abstrair os conceitos fundamentais das técnicas utilizados no
STP, pois as particularidades da Construção Civil impedem uma
transposição direta dos princípios e conceitos do STP a este ambiente
produtivo;
• Avaliar a possibilidade de replicar os conceitos estabelecidos e os métodos
testados neste trabalho em outras etapas e/ou empresas da Construção
Civil. Deste modo poder-se-á verificar se a proposta sugerida neste
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trabalho pode ser generalizada na Construção Civil ou apenas reflete a
realidade desta Etapa e/ou desta Empresa específica;
•

Verificar a possibilidade do uso sinérgico da pesquisa-ação e da
Autonomação. A Automomação nos moldes toyotistas apregoa a
potencialização do trabalho através do uso da inteligência e a pesquisaação é um método de pesquisa aberto e flexível que permite a
‘socialização’ do saber informal entre as partes. Deste modo parece
interessante conjugar estes dois elementos em outros estudos;

• Analisar a utilização da pesquisa-ação como método de aproximação entre
o trabalho acadêmico e a realidade verificada nas empresas;
•

A utilização do MFP associada com a Simulação Computacional.
Utilizando o MFP e Simulação Computacional poder-se-á, já na Fase de
Concepção do processo produtivo - no Projeto do Trabalho - verificar o
status do processo produtivo apresentando alternativas para a sua
melhoria e simulando a performance da alternativa apresentada;

•

O desenvolvimento dos demais conceitos da Produção Enxuta, que não
puderam ser estudados com a atenção devida neste período;

•

Propor a construção de indicadores de desempenho compatíveis com o
modelo desenvolvido neste estudo.
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