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RESUMO 

O sistema de paredes de concreto moldadas no local tem se mostrado como alternativa 
atual de industrialização para as construtoras, porém requer planejamento, projetos e 
gerenciamento eficientes e adequados a sua agilidade. O objetivo do artigo foi investigar o 
comportamento enxuto de engenheiros e operários de obras mais industrializadas e 
comparar este comportamento com o de obras que adotam sistemas construtivos 
tradicionais. A metodologia consistiu na aplicação de dois questionários retirados da 
literatura, sendo um para engenheiros e outro para operários da produção nas obras. As 
questões foram divididas nos grupos: definição do trabalho, medição do trabalho, 
comunicação e disseminação de informações, direção e motivação dos trabalhadores, 
programação do trabalho, uso de equipamentos e cadeia produtiva. Duas obras de 
paredes de concreto foram selecionadas, sendo realizadas observações diretas além de 
entrevistas com engenheiros e operários. Ambas as obras apresentaram bons resultados nas 
famílias definição do trabalho, comunicação e disseminação de informações e 
programação dos trabalhos, com fraca atuação na família uso de equipamentos. 
Diferentemente dos resultados obtidos na literatura sobre obras tradicionais, percebe-se que 
as obras observadas apresentaram um comportamento enxuto superior e mais simétrico, 
com foco não só na preparação do trabalho, mas também na gestão da produção. 

Palavras-chave: Comportamento. Construção enxuta. Paredes de concreto.  

ABSTRACT 
The concrete walls system molded in site has proven to be current alternative to 

industrialization for builders. For this, it requires planning, projects and efficient management, 
it`s appropriated for the system agility. The paper aims to investigate the lean behavior of 
engineers and workers of these construction sites and identify whether this behavior is better 
than the traditional systems works. The methodology consisted of applying two questionnaires 
taken from the literature, one for engineers and other for production workers in the 
construction sites. The questions were divided into groups: work definition, work measurement, 

reporting and dissemination of information, direction and motivation of workers, work 
schedule, use of equipment and production chain. Two construction sites were selected and 
it was made interviews with engineers and production workers. Both sites showed good results 
in the families work definition, communication and dissemination of information and work 
schedule, with poor performance in the family use of equipment. Unlike the results in the 
literature about traditional systems, it is clear that observed construction sites showed a better 
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and more symmetric lean behavior, it have focused not only on the preparation of the work 
but also in production management. 

Keywords:  Behavior. Lean construction. Concrete wall. 

1 INTRODUÇÃO 

As empresas construtoras estão procurando formas de aperfeiçoar sua 
produção, a fim de produzir com menor custo, adequando o preço de 
venda dos imóveis à realidade do mercado, além de garantir melhores 
lucros frente à queda de venda das unidades habitacionais. Porém, os 
entraves tradicionais do setor, que para Koskela (1992) vão além da 
demanda tecnológica, adentrando o campo gerencial e de sobremaneira 
problemas de fluxos do processo, exigem novas alternativas quanto à gestão 
e produção. 

A industrialização da construção, aliada a filosofias gerenciais, como a 
Construção Enxuta, é uma maneira para a resolução destes problemas, pois 
se alia com as metas de melhoria de processos, que, para Wawzawski (1990) 
apud Koskela (1992), além de simplificar os processos de canteiro, beneficia 
a repetição. 

O sistema de paredes de concreto moldadas no local é uma alternativa de 
método industrializado que tem adoção crescente das empresas 
construtoras, sobretudo após a sua recente normatização pela NBR 
16.055:2012 (Parede de Concreto Moldada no Local para a Construção de 
Edificações – Requisitos e Procedimentos) (ABNT, 2012). 

Por outro lado, as mudanças na construção civil tendem a ser lentas e 
dificultosas e os sistemas industrializados requerem um planejamento e 
projetos mais eficientes, além de um gerenciamento adequado à sua 
rapidez e organização. 

Vários autores tratam da implantação, medição da maturidade ou 
comportamento consequente das mudanças organizacionais. Para 
Nesensohn et al. (2014), é nítida a dificuldade das empresas construtoras em 
implementar conceitos da Construção Enxuta. Em seu trabalho, os autores 
tratam da medida do nível ou maturidade desta implantação.  

Bressiani et al. (2003) apresentam resultados sobre o comportamento 
gerencial na visão da Construção Enxuta, a partir da aplicação de 
questionários destinados a engenheiros. Cruz e Santos (2015), utilizando a 
metodologia de Bressiani et al. (2003), aplicaram o questionário para 
engenheiros e elaboraram um questionário para analisar o comportamento 
enxuto de operários da produção em obras de construtoras de médio porte. 

Por ser um sistema construtivo de recente difusão, que necessita de muitos 
conceitos enxutos para possibilitar sua real eficiência, o presente artigo 
objetiva investigar o comportamento enxuto de engenheiros e operários em 
obras de paredes de concreto moldadas no local. Visa ainda comparar os 
resultados desta investigação com outros extraídos da literatura, que 
abrangem obras de sistemas construtivos diversos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Sistemas Construtivos 

Emprega-se atualmente na construção uma variedade de sistemas 
construtivos, desde o convencional, caracterizado por pilares e vigas de 
concreto armado moldados no local, aos mais industrializados como os de 
paredes de concreto moldadas no local. 

Para Sabbatini (1989), a industrialização da construção é um processo 
evolutivo, em que engloba ações organizacionais, inovações tecnológicas, 
métodos de trabalho e técnicas de planejamento e controle, com a 
finalidade de melhorar a produtividade, o nível da produção e o 
desempenho da atividade construtiva. 

A partir da evolução das tecnologias disponíveis e da demanda do 
mercado por construções mais rápidas e mais baratas, as empresas 
construtoras estão procurando adotar sistemas construtivos industrializados 
como forma de atender às necessidades do mercado. 

Os sistemas construtivos industrializados garantem melhor qualidade, rapidez 
na execução e menos perdas, levando a uma produção mais econômica e 
racionalizada. Porém, exigem uma maior coordenação dos projetos, um 
planejamento detalhado, um layout de canteiro eficiente que permita boas 
condições de movimentação e transporte, ou seja, uma obra racionalizada.   

Uma das alternativas de sistema construtivo que está sendo utilizado de 
forma crescente pelas empresas construtoras é o sistema de paredes de 
concreto moldadas no local, que emprega um jogo de formas metálicas, 
tela de aço e concreto, sendo indicado para construções em grande escala 
(ALLEN; IANO, 2014). Para Massuda e Misurelli (2009), este sistema oferece 
produtividade, qualidade e economia em escala, por ser altamente 
racionalizado.  

Corsini (2011) salienta que apesar de ser utilizado a cerca de 30 anos no 
Brasil, só recentemente foi normatizado no país pela NBR 16.055:2012 (Parede 
de Concreto Moldada no Local para a Construção de Edificações – 
Requisitos e Procedimentos) (ABNT, 2012).  

Quanto à sua execução, há ciclos sucessivos de montagem das armações, 
instalações elétricas, fôrmas, concretagem e desmontagem de fôrmas. 
Segundo Massuda e Misurelli (2009), o modo prático de se construir as 
paredes é o que permite este sistema ser industrializado.   Além disto, há uma 
simplificação e eliminação de etapas construtivas, já que a moldagem das 
paredes de concreto englobam outras etapas como a de estrutura, 
alvenaria de vedação, instalações elétricas, chapisco e reboco (CORSINI, 
2011; ALLEN; IANO, 2014). 

Como observa Sabbatini (1989), a utilização deste e de outros sistemas 
industrializados requerem não só inovações tecnológicas e novos processos 
de execução, como também necessitam de novas formas de planejamento 
e gerenciamento da produção, que garantam total eficiência destes 
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sistemas, quanto à agilidade, redução de perdas e economia. Filosofias de 
produção como a Construção Enxuta, podem garantir os ganhos de 
sistemas construtivos industrializados, já que compreende conceitos que 
estimulam a inovação e melhoria contínua das empresas. 

2.2 Comportamento Enxuto 

De acordo com a Construção Enxuta, a produção é composta por 
atividades de conversão, que agregam valor ao produto, e atividades de 
fluxo, que devem ser reduzidas ou eliminadas (KOSKELA, 1992). Esta visão 
contrapõe o conceito convencional da construção que, para Isatto et al. 
(2000), é o de um conjunto de atividades destinadas a uma saída, 
transformando insumos em produtos, com processos denominados de 
conversões. 

A filosofia enxuta tem vasta possibilidade de aplicação, tanto no 
gerenciamento quanto no planejamento da produção (HAMZEH; ARIDI, 
2013). O Last Planner System™ é uma ferramenta de planejamento que 
considera o fluxo de trabalho, possibilitando uma gestão mais adequada de 
projetos de construção (BALLARD, 2000). Moura e Heineck (2014) mostram 
que referências da Construção Enxuta podem ser consideradas na criação 
de linhas de balanço. 

Cândido et al. (2014) ressaltam como aspecto positivo da filosofia enxuta, 
que ela leva a quebra de paradigmas gerenciais conservadores. Isto abre 
campo para a inovação e melhoria contínua das empresas, auxiliando-as a 
obter um estilo gerencial mais adequado para lidar com as mudanças 
impostas pelos clientes e pelo mercado. 

A inserção de conceitos enxutos numa empresa construtora, seja na 
elaboração de projetos e do planejamento ou no gerenciamento da 
produção, é um processo desafiante que requer mudanças no pensamento 
e comportamento dos gestores, engenheiros, operários e todos os envolvidos 
nas etapas de construção de um empreendimento. 

Nesensohn et al. (2014) tratam das dificuldades em incorporar a Construção 
Enxuta numa empresa construtora e citam formas de medir o estado atual 
do processo de maturação desta introdução. 

Bressiani et al. (2003) apresentam resultados sobre o comportamento 
gerencial na visão da Construção Enxuta. De acordo com os autores, há 
necessidade de intervenções por parte do meio acadêmico, para que se 
difundam melhor os princípios modernos de gestão. Nesta temática, Cruz e 
Santos (2015) investigam se existe um comportamento enxuto dos 
engenheiros de obra e como este comportamento foi percebido pela 
equipe de produção em empresas construtoras de médio porte. Nesta 
pesquisa foram utilizados dois questionários, um voltado para engenheiros, 
de autoria de Bressiani et al. (2003), e outro voltado para os operários da 
produção, de autoria de Cruz e Santos (2015).  
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O questionário para engenheiros, segundo Bressiani et al. (2003), apresenta 
questões voltadas ao seus comportamentos segundo a visão enxuta. Tais 
comportamentos, atitudes e opiniões foram retirados da literatura, 
considerando também as boas práticas em obra. As questões foram 
agrupadas em sete famílias ou grupos, abrigando atitudes referentes ao 
mesmo tópico de gestão, tais como: (1) definição do trabalho, (2) medição 
do trabalho, (3) comunicação e disseminação de informações, (4) direção e 
motivação dos trabalhadores, (5) programação dos trabalhos, (6) uso de 
equipamentos e (7) cadeia produtiva.  

Heineck et al. (2009) discutem posteriormente a divisão das famílias utilizada 
por Bressiani et al. (2003). Segundo os autores supracitados, as famílias 1, 6 e 7 
tratam da área operacional da produção enxuta, ou seja, define valor, 
ciclos de trabalho e fluxos, redução de perdas, uso de equipamentos, 
padronização e desenvolvimento de tecnologia básica. As famílias 2, 3 e 4 
tratam dos aspectos comunicacionais e motivacionais junto aos 
trabalhadores de acordo com a produção enxuta, ou seja, a transparência, 
comunicação, medição, feedback de informações, melhoria das condições 
de trabalho, remuneração e motivação dos operários. A família 5 trata do 
planejamento e a programação da produção. 

Cruz e Santos (2015) apresentam um questionário direcionado aos operários, 
sendo uma adaptação do questionário de Bressiani et al. (2003), objetivando 
verificar se o comportamento enxuto dos engenheiros é passado para a 
produção. Segundo os autores supracitados, o questionário apresenta uma 
linguagem simplificada, adequando-se ao entendimento dos operários. 
Além disto, foram suprimidas algumas famílias cujos temas eram direcionados 
exclusivamente para engenheiros, são elas: (2) medição do trabalho e (7) 
cadeia produtiva. 

Cruz e Santos (2015) concluem em seu trabalho que as empresas 
construtoras que obtiveram melhores resultados foram aquelas que 
ofereciam treinamentos e cursos de capacitação a seus engenheiros e aos 
demais funcionários, introduzindo conceitos da construção enxuta 
principalmente no planejamento e programação de obra, além da política 
de qualidade. Isto mostra que efetivamente estas ações estão modificando 
o comportamento tanto dos engenheiros quanto da equipe de produção. 

3 METODOLOGIA 

O objeto de pesquisa foram duas obras de paredes de concreto moldadas 
no local com formas metálicas, cada uma pertencente a uma empresa 
construtora diferente, onde foram realizadas observações diretas seguidas 
de entrevistas com engenheiros e operários.  

A obra A era composta por sete torres de oito pavimentos tipo, com oito 
apartamentos por pavimento. Contava com aproximadamente 150 
funcionários e uma equipe técnica formada por quatro engenheiros: sendo 
um engenheiro de estruturas, um de acabamento, um de logística e um 
gerente de obra. 
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A obra B era composta por dezoito torres de quatro pavimentos tipo, com 
quatro apartamentos por pavimento. Tinha aproximadamente 120 
funcionários e uma equipe técnica formada por dois engenheiros: sendo um 
engenheiro de campo e um gerente de obra.  

Na obra A foram entrevistados 12 operários (representando uma amostra de 
8% da quantidade total de operários atuantes na obra no momento da 
coleta de dados) e 1 (um) engenheiro, já na obra B foram 11 operários 
(amostra de 9,2%) e 1 (um) engenheiro. É válido ressaltar que todos os 
operários entrevistados eram profissionais responsáveis pela execução dos 
serviços analisados. Foram realizadas visitas em momentos distintos, 
objetivando uma amostra variada quanto aos serviços. Desta forma, pode-se 
analisar o comportamento da obra como um todo. 

É importante ressaltar que nos canteiros de obras pesquisados existe uma 
preocupação com a redução de atividades de fluxo, principalmente no 
canteiro de obra A, que possui em seu quadro de funcionários uma equipe 
dedicada à logística interna de distribuição de materiais. Por outro lado, a 
obra B destaca-se na aplicação do sistema de gestão da qualidade. Ambos 
os canteiros de obras destacam-se no treinamento em conceitos enxutos e 
na redução de passos para a execução do sistema, característica que é 
intrínseca a este tipo de sistema construtivo.   

Dois tipos de questionários estruturados fechados (respostas do tipo “Sim” ou 
“Não”) foram utilizados nas entrevistas com os engenheiros e operários. Um 
deles, direcionado aos engenheiros, foi apresentado por Bressiani et al. 
(2003). Este questionário pode ser encontrado, por completo, em Heineck et 
al. (2009). 

O segundo questionário, direcionado para a equipe de produção 
(operários), foi apresentado por Cruz e Santos (2015), denominado 
“Comportamento Enxuto na Produção”. Nele são suprimidas as famílias: (2) 
medição do trabalho e (7) cadeia produtiva, que segundo os seus autores, 
são temas direcionados aos engenheiros, conforme já mencionado. Seu 
objetivo é analisar o comportamento enxuto da produção, verificando se o 
comportamento enxuto dos gerentes é realmente passado para a 
produção. 

A partir da aplicação dos questionários, foi realizado um tratamento 
estatístico simples dos dados, utilizando planilha eletrônica, obtendo-se 
médias percentuais, desvios padrões e intervalos de confiança.  

A análise dos dados foi semelhante à utilizada por Cruz e Santos (2015), para 
que fosse possível realizar comparações. Para cada obra foram calculados 
os percentuais de respostas afirmativas dos entrevistados, primeiramente por 
famílias e após para todo o questionário. Foram confrontados os percentuais 
obtidos do questionário dos engenheiros com o da produção (operários). Em 
ambos, as repostas afirmativas sugerem comportamentos enxutos. 
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4 RESULTADOS 

Primeiramente serão apresentados os resultados dos engenheiros e operários 
de ambas as obras observadas na pesquisa quanto ao comportamento 
enxuto por famílias. Em seguida, serão comparados os resultados obtidos do 
objeto de pesquisa deste trabalho (paredes de concreto) com o de obras 
de sistemas construtivos diversos, apresentados por Cruz e Santos (2015). 

4.1 Comportamento enxuto dos engenheiros e da produção (operários) – Por 
família 

Analisando as linhas que representam os resultados dos testes dos 
engenheiros (linha tracejada em azul) e operários (linha cheia em vermelho) 
da obra A (Figura 1), observa-se uma boa transmissão do comportamento 
dos engenheiros para a produção, exceto na família 6 (uso de 
equipamentos), uma vez que as famílias 2 e 7 foram analisadas apenas para 
os engenheiros. Nas famílias 4 (direção e motivação dos trabalhadores) e 5 
(programação dos trabalhos), os engenheiros não tiveram uma atuação tão 
boa quanto a da produção. Cruz e Santos (2015) também evidenciaram 
esta situação, atrelando-a como consequência do nível tecnológico dos 
canteiros de obra observados, que empregavam sistemas construtivos mais 
industrializados, assim como os estudados neste trabalho. 

A obra B segue uma tendência semelhante a da obra A, apresentando uma 
boa transmissão de comportamento dos engenheiros para a produção em 
quase todas as famílias. A situação das famílias 4 (direção e motivação dos 
trabalhadores) e 5 (programação dos trabalhos) em que a produção obteve 
uma atuação melhor que os engenheiros também se repete, porém com 
menor intensidade. 

Figura 1 – Comportamento enxuto dos engenheiros e operários – por famílias 

 
Fonte: Os autores 
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4.2 Comparação do comportamento enxuto dos engenheiros e da produção 
(operários) entre as obras 

A Figura 2 apresenta a comparação entre as obras segundo o 
comportamento enxuto dos engenheiros (a) e da produção (b) 
separadamente. 

Figura 2 – Comportamento enxuto dos engenheiros e operários (paredes de 
concreto) 

 
Fonte: Os autores 

4.2.1 O comportamento enxuto dos engenheiros 

A partir do gráfico da Figura 2 (a), pode-se observar que os engenheiros 
destas obras priorizam certas famílias, algumas de forma mais intensa, tais 
como as famílias 1 (definição de trabalho) e 3 (comunicação e 
disseminação de informações). Além destas, outras tiveram desempenhos 
relevantes, sendo representadas pelas famílias 5 (programação dos 
trabalhos), 6 (uso de equipamentos) e 7 (cadeia produtiva). 

As famílias 2 (medição do trabalho) e 4 (direção e motivação dos 
trabalhadores) apresentaram desempenhos inferiores. Estas famílias 
representam temas importantes principalmente para o tipo de obra em 
questão. A 2 (medição do trabalho) engloba atividades auxiliares à gestão 
da produção, objetivando um acompanhamento adequado da execução 
dos trabalhos e produtividade dos operários. Por sua vez, a família 4 (direção 
e motivação dos trabalhadores) liga-se com a melhoria da produtividade e 
qualidade dos trabalhos, já que são consequências da motivação e boa 
direção dos trabalhadores. A família 5 (programação dos trabalhos), que 
apresentou um desempenho intermediário, dada a sua importância por 
estar ligada ao planejamento e à programação da obra deveria ter um 
melhor resultado.  

Cruz e Santos (2015) observam em seu trabalho (Figura 3) que a família 2 
(medição do trabalho) apresentou o resultado menos satisfatório entre 
engenheiros de diversas obras, já as famílias 1 (definição do trabalho), 6 (uso 
de equipamentos) e 7 (cadeia produtiva) apresentaram melhores atuações. 
Logo, comparando os resultados de ambos os trabalhos, observam-se 
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semelhanças quanto à tendência de melhores resultados, principalmente na 
família 1 (definição do trabalho) e pior resultado na família 2 (medição do 
trabalho), mostrando ser uma característica comum entre os engenheiros 
independente do tipo de obra. De forma peculiar, os engenheiros das obras 
de paredes de concreto, mostraram uma prioridade maior na família 3 
(comunicação e disseminação de informações) que os engenheiros de 
obras menos industrializadas. 

Figura 3 – Comportamento enxuto dos engenheiros e operários (diversas 
obras) 

 
Fonte: Cruz e Santos (2015) 

4.2.2 O comportamento enxuto da produção (operários) 

O gráfico da Figura 2 (b) representa os resultados do teste aplicado com os 
operários da produção das obras pesquisadas. É válido lembrar que as 
famílias 2 (medição do trabalho) e 7 (cadeia produtiva) não fazem parte 
deste teste, porém no gráfico é representada para que se possa ter uma 
melhor comparação visual. 

Destaca-se a simetria presente no gráfico, decorrente de resultados muito 
próximos entre as duas obras. De um modo geral, nota-se um bom 
comportamento enxuto na produção, mostrando que seus engenheiros têm 
conseguido por em prática de forma eficiente suas ações e conhecimentos 
enxutos. 

As famílias 3 (comunicação e disseminação de informações) e 5 
(programação dos trabalhos) tiveram as melhores atuações entre as obras, 
seguidas das famílias 1 (definição do trabalho) e 4 (direção e motivação dos 
trabalhadores). Já a família 6 (uso de equipamentos) apresentou o resultado 
mais inferior nas duas obras analisadas. 

Cruz e Santos (2015) destacaram como principal característica de seus 
resultados referentes ao comportamento enxuto da produção analisado em 
diversas obras (Figura 3 (b)) a distribuição assimétrica encontrada, 
diferentemente dos resultados encontrados neste trabalho (Figura 2 (b)).  
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Os autores supracitados atrelam os melhores resultados obtidos pelas 
construtoras B e C em seu trabalho (Figura 3 (b)) a treinamentos enxutos com 
as equipes, introduzindo conceitos de planejamento, programação de obra 
e política de qualidade. Isto pode ser uma reposta para os bons resultados 
observados também neste trabalho, em que a peculiaridade das obras 
também exige das construtoras um amadurecimento no planejamento e na 
programação da obra, além da mentalidade enxuta que pôde ser 
observada entre os funcionários e nas políticas de qualidade. 

5 CONCLUSÕES 

Pode-se afirmar que há um comportamento enxuto nas obras de paredes de 
concreto moldadas no local observadas nesta pesquisa. Isto foi comprovado 
a partir dos resultados obtidos dos testes aplicados com os engenheiros e 
operários, além das observações diretas e entrevistas que constataram o 
bom alinhamento entre o planejamento e a execução da obra, assim como 
a preocupação com a redução de atividades de fluxo, atentando-se 
principalmente a boa logística dos materiais e a redução de passos na 
execução que o próprio sistema construtivo garante. Além disto, ambas as 
obras têm uma política de qualidade bem definida e seus funcionários 
mostram ter conhecimento da filosofia enxuta. 

Estas obras mostraram ter uma boa transmissão do comportamento enxuto 
dos engenheiros para a produção (operários). Em ambas, a maior 
dificuldade neste quesito foi observada na família 6 (uso de equipamentos), 
em que houve uma maior discrepância. Nas famílias 4 (direção e motivação 
dos trabalhadores) e 5 (programação dos trabalhos) notou-se que os 
resultados dos operários foram superiores aos dos engenheiros, sendo um 
ponto positivo, mostrando que há uma boa transmissão e efetivação dos 
conceitos enxutos em campo. 

Em relação à comparação dos resultados de obras de paredes de concreto 
com os de obras de sistemas construtivos diversos retirados da literatura, as 
primeiras apresentaram um comportamento enxuto característico, mais 
simétrico e superior ao das demais. Isto pode ser relacionado com a 
tipicidade de uma obra industrializada que exige uma melhor programação 
e planejamento de obra (família 5), definição do trabalho (família 1) e 
comunicação e disseminação de informações (família 3). O bom 
comportamento enxuta da produção foi consequência da preocupação 
dos engenheiros quanto a estes temas, demonstrada pelos resultados 
satisfatórios dos testes. Esta comparação ainda confirma o apontamento do 
estudo de Cruz e Santos (2015), de que obras mais industrializadas teriam 
resultados mais satisfatórios nos testes de comportamento enxuto, mostrando 
que este modelo de gestão auxilia e complementa os ganhos obtidos com o 
processo de industrialização.  
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