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Resumo
O mercado consumidor cada vez mais exigente e a necessidade das empresas serem mais 
competitivas levam as organizações à busca da eliminação dos desperdícios. Este trabalho 
apresenta uma proposta de intervenção em uma fábrica de pré-moldados na grande 
Goiânia/Goiás, visando melhorar seu desempenho. Inicialmente, identificaram-se as perdas 
no processo produtivo, através da análise de dados dos tempos inerentes a cada etapa do 
processo. Em seguida, aplicando-se os princípios da Produção Enxuta e enumeraram-se 
ações visando eliminar as atividades que não agregam valor, reduzir o tempo de ciclo e 
aumentar a transparência do processo. Os resultados permitiram identificar as principais 
perdas recorrentes ao processo e fornecer informações à gerência para as decisões 
estratégicas de produção. Ao final foram sugeridas várias ações para eliminar ou mitigar os 
gargalos no processo de produção, com propostas de intervenções físicas com um novo 
layout e também ações gerenciais.
Palavras-chave: Produção enxuta, perdas, blocos de concreto, melhoria contínua. 
Abstract
An ever more demanding consumer market and the need for companies to be more 
competitive have led organizations to try to eliminate waste. This research is a case study 
which presents a proposal for intervention in order to improve performance of a pre-cast 
concrete block factory in outer Goiânia. As a first step, waste in the production process was 
identified through analysis of data on time involved in each step of the process. Then, 
applying the concepts of Lean Production, a list of activities was drawn up with a view to 
eliminating non-value-added work, identifying waste, decreasing cycle time, streamlining the 
production process, and increasing the flexibility and transparency of the process. From the 
results it was possible to identify the sources of waste and provide management with 
information for strategic decisions about production. Finally, various suggestions were made 
with a view to eliminating or mitigating bottlenecks in the production process. These involved 
proposals for physical intervention with a new layout and management strategies as well.
Keywords: Lean Production. Waste. Concrete blocks. Continuous improvement.

1. INTRODUÇÃO
A partir de 1990, a crescente competição entre as empresas, o aumento da exigência dos 
clientes e a redução dos recursos financeiros foram fundamentais para a mudança de 
pensamento das empresas estimulando-as a buscarem melhores níveis de desempenho por 
meio de investimentos em gestão e tecnologia da produção (LORENZON; MARTINS, 2006, 
COSTA; AZEVEDO; BARROS NETO, 2010).
Nesse cenário, a utilização das práticas Lean, provenientes do Sistema Toyota de Produção 
(TPS), se apresentaram e ainda se apresentam como uma alternativa capaz de suprir uma 
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maior produtividade e competitividade para as organizações (MACEDO, 2010). Isso devido a 
Lean Construction se baseia em que o sucesso de todos os processos está diretamente 
relacionado à sua gestão (KOSKELA; BERTELSEN; BOSCH, 2004). Em acréscimo, a Lean 
Construction dentre os seus princípios procura identificar e eliminar as perdas presentes ao 
longo da cadeia de valor do produto/serviço. 

Koskela (1992) acreditava que a eficiência dos processos poderia ser melhorada e as suas 
perdas reduzidas não só através da melhoria da eficiência das atividades de conversão e de 
fluxo, mas também pela eliminação de algumas das atividades de fluxo. Além dos conceitos 
básicos, a Produção Enxuta apresentava um conjunto de princípios para a gestão de processos, 
dentre os quais se destacam, em decorrência do enfoque do trabalho, a redução das parcelas 
que não agregam valor, redução da variabilidade do processo e redução do tempo de ciclo.

Para sustentar o processo sistemático de identificação e eliminação de perdas, a classificação 
clássica proposta por Ohno (1997) e Shingo (1996) divide as perdas em sete categorias: Perda 
por superprodução; Perda por transporte; Perda do processamento em si; Perda por fabricação
de produtos defeituosos; Perda por movimentação; Perda por espera; e Perda por estoque.

Vários pesquisadores estudaram sobre o conceito de perdas e sua ocorrência. Dentre estes se 
destacam os estudos desenvolvidos pelo Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação 
(NORIE).
Na mesma linha de investigação, o presente trabalho tem por objetivo identificar as perdas no 
processo produtivo e identificar as oportunidades de melhorias de desempenho, através da 
análise de dados dos tempos inerentes a cada etapa do processo. Em seguida, aplicar os 
princípios da construção enxuta, visando eliminar as atividades que não agregam valor, 
reduzir o tempo de ciclo e aumentar a transparência dos processos de uma fábrica de pré-
moldados na grande Goiânia.

2. METODOLOGIA
A metodologia classifica-se como pesquisa ação, realizada em uma indústria de médio porte, 
produtora de pré-moldados de concreto, localizada na cidade de Goiânia/Goiás. 

A fabricação de blocos de concreto para alvenaria e pisos intertravados é obtida pela 
utilização de equipamentos de vibro-prensagem, sendo respectivamente Blocopac 900 e 
Blocopac 750 da marca Piorotti. 
O fluxograma do processo contínuo de fabricação de blocos e pisos intertravados em concreto 
é ilustrado na Figura 1 Fluxograma da fabricação de blocos e pisos intertravados em concreto
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Figura 1 Fluxograma da fabricação de blocos e pisos intertravados em concreto

Os insumos utilizados na produção são: areia natural, areia artificial, pedrisco (diâmetro 
máximo de 9,5mm), agregado graúdo (diâmetro máximo 12,5mm), cimento CPII F-32 
CIMPOR, água, pigmentos e aditivos. Os agregados miúdos e graúdos são estocados em 
baias, sendo que os primeiros são, em alguns casos, dispostos em baias auxiliares para 
secagem do material. O cimento é estocado em dois silos metálicos, os quais são armazenados 
próximo ao misturador de cada uma das máquinas de vibro-prensagem. Na Figura Figura 2
está ilustrada as baias de estocagem dos agregados e a central de dosagem.
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Figura 2 – (a) Baias de secagem (“descanso”); (b) baias de estocagem; (c) central de dosagem

(a) (b) (c)

Primeiramente, os agregados são dosados em uma central, a qual é dotada de esteira com 
célula de carga. Após os agregados serem pesados, estes são lançados nos misturadores por 
meio de duas correias transportadoras, uma inclinada e outra horizontal. Nos misturadores são
adicionados cimento, água e aditivo. Ao término da dosagem, o concreto é despejado na 
máquina e vibro-prensados sobre chapas metálicas. O produto final é disposto em gaiolas 
metálicas e encaminhado para a câmara de cura. No dia seguinte à sua execução os produtos 
são encaminhados para a paletização e disposição no estoque. Na Figura Figura 3 ilustram-se
as etapas de vibro-prensagem, câmara de cura e paletização de blocos, respectivamente.

Figura 3 – (a) Saída de blocos da Blocopac 900; (b) câmara de cura; e, (c) paletização de blocos

As constantes interrupções no processo produtivo, ocasionando a incapacidade de se atingir às 
metas de produção, motivaram o estudo das perdas inerentes ao processo. Assim, realizou-se
um levantamento dos tempos gastos em cada etapa do processo produtivo, limitando-se às 
seguintes etapas da máquina Blocopac 900: (a) pesagem, (b) movimentação esteira 1, (c) 
misturador, (d) vibro-prensagem, (e), movimentação esteira 2 e (f) colocação na gaiola. 
Registrou-se o tempo médio de cada etapa e seus respectivos desvios padrões. Os dados 
foram coletados na última semana de outubro e primeira semana de novembro de 2010. 

Para fundamentar as análises das causas das perdas inerentes ao processos produtivo foram 
levantadas as informações provenientes da engenheira responsável pelo controle de qualidade 
e com a gestora ambiental da empresa. Tais levantamentos possibilitaram a análise das 
possíveis melhorias a serem implantadas no processo global. 

Os dados foram coletados e medidos por traço. Entretanto, os tempos para a vibro-prensagem, 
para a movimentação da esteira 2 e para a colocação na gaiola foram medidos para um ciclo 
da máquina, não permitindo assim que seja avaliado o tempo do total das etapas selecionadas. 
Como solução do problema identificado, os pesquisadores optaram por adaptar os tempos
levantados mediante a multiplicação do tempo de um ciclo pela média de ciclos por traço
realizado, em cada um dos dias estudados. Porém, ressalta-se que estes resultados devem ser 
corrigidos com novas medições na indústria.
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3. ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS
Com os tempos encontrados foram construídos dois gráficos para análise. Um gráfico (barras) 
visando à comparação dos tempos gastos para a realização de cada traço em cada um das 
etapas. E, outro gráfico (pizza), no qual foi evidenciada a parcela de tempo médio para a 
realização de cada uma das etapas. Também, calculou-se o desvio padrão detectado em cada 
etapa.
Os dados fornecidos indicam que há uma tendência de diminuição de tempo crescente ao se 
analisar desde as etapas de vibro-prensagem para as etapas de colocação nas gaiolas, para 
cada um dos dias analisados (Figuras Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de 
referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de 
referência não encontrada.). Já nos dados apresentados na Figura 

Figura , isto não se ocorre claramente para dois dos traços. 
Está diferença de redução de tempo pode ser explicada devido à adaptação feita para obtenção 
do tempo total para colocação na gaiola, descrita anteriormente. Esta diferença fica mais 
evidenciada na etapa de colocação, pois está sujeita à variação de tempo devido à 
considerável variação de tempo que pode ocorrer na disposição das chapas na gaiola. Nos 
mesmos gráficos (Figuras Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não 
encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não 
encontrada.), podem-se observar que não existe uma tendência de linearidade ascendente ou 
descendente, comparando-se, para cada um dos dias estudados, os tempos gastos para as 
etapas de pesagem, movimentação da esteira 1 e mistura.

Nas Figuras 4, 5, 6, 7 e 8, pode-se observar que os dados dos tempos para vibro-prensagem 
consumiram a maior parcela da etapa total de cada dia (entre 23% e 31%), além de originarem
os maiores desvios padrões (variação de 15% a 31%). Sendo a vibro-prensagem uma etapa 
automática, com o mínimo da interferência humana possível, pode-se concluir que ocorre uma 
má regulagem ou perda dos parâmetros de trabalho. Esta deficiência pode ser explicada pela 
entrada equivocada dos parâmetros e/ou perda de regulagem, ao longo do dia, devido à falta 
de uma manutenção preventiva do equipamento e/ou de falta de treinamento dos 
colaboradores envolvidos.

Os dados ilustrados na Figura Erro! Fonte de referência não encontrada., possibilitam demonstrar
que as fases de pesagem e movimentação da esteira 1 têm tempos totais acima da metade do 
tempo de vibro-prensagem. Isto demonstra a probabilidade de faltar material para mistura se a 
central estiver pesando traços, concomitantemente, para a outra máquina (Blocopac 750). 

Porém, nos dados levantados em dias posteriores (Figuras Erro! Fonte de referência não 
encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não 
encontrada. e 

Figura ) isto não ocorreu. A equipe de controle de qualidade notou que, quando os agregados 
das baias estão úmidos em excesso, há dificuldade de o material cair dos silos da central para 
a esteira de pesagem, bem como para cair da esteira de movimentação 1 para o misturador. 
Isto evidencia a necessidade de ampliar, ou ainda alterar o layout e readequar as baias de 
descanso, para a perfeita secagem do material que chega; e, também, a necessidade de se 
cobrir as baias para evitar dessa forma que a chuva umedeça os agregados presentes.
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Figura 4 – Dados dos tempos para fabricação de canaleta 2,5 MPa 14x19x39 cm, sendo: (a) tabela com os tempo 
de cada traço e etapas; (b) gráfico de barras com tempo de cada traço em cada etapa; e, (c) gráfico tipo pizza com 

as parcelas dos tempos médios para cada etapa

Figura 5 – Dados dos tempos para fabricação de canaleta 4,5 MPa 14x19x29 cm, sendo: (a) tabela com os tempo 
de cada traço e etapas; (b) gráfico de barras com tempo de cada traço em cada etapa; e, (c) gráfico tipo pizza com 

as parcelas dos tempos médios para cada etapa
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Figura 6 – Dados dos tempos para fabricação de bloco 2,5 MPa 14x19x39 cm, sendo: (a) tabela com os tempo de
cada traço e etapas; (b) gráfico de barras com tempo de cada traço em cada etapa; e, (c) gráfico tipo pizza com as 

parcelas dos tempos médios para cada etapa

Figura 7 – Dados dos tempos para fabricação de bloco 8,0 MPa 14x19x29 cm, sendo: (a) tabela com os tempo de 
cada traço e etapas; (b) gráfico de barras com tempo de cada traço em cada etapa; e, (c) gráfico tipo pizza com as 

parcelas dos tempos médios para cada etapa
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Figura 8 – Dados dos tempos para fabricação de bloco 2,5 MPa 9x19x29 cm, sendo: (a) tabela com os tempo de 
cada traço e etapas; (b) gráfico de barras com tempo de cada traço em cada etapa; e, (c) gráfico tipo pizza com as 

parcelas dos tempos médios para cada etapa

Em relação ao tempo de mistura, pode-se notar nas Figuras 4, 5, 6, 7 e 8, a grande variação 
entre os dias de medições realizados (variação entre 0,8 a 3,6 minutos). Além das tabelas 
apresentarem grandes desvios padrões para a fase de mistura. Notou-se ainda que a grande 
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variação nos tempos para a mistura se deve há dois sensores presentes nos misturador. Um 
dos sensores mede a umidade do material dentro do misturador, de maneira que possa, 
automaticamente, calcular a quantidade de água que deverá entrar na mistura, a partir do 
parâmetro da quantidade de água total do traço. Observou-se que ocorre, constantemente, 
acúmulo de resíduos de massa sobre o sensor, de maneira que interfere no cálculo da 
quantidade de água que entra. O outro sensor indica se contém material no misturador, 
liberando a comporta a fechar para dar início à pesagem do próximo traço. Porém, quando há 
material sobre este sensor o sistema entende que ainda contém material dentro do misturador, 
não dando seqüência ao processo e aumentado o tempo de mistura. Faz-se a necessidade de 
corrigir essas interferências, evitando que o uso dos sensores, que agilizam o processo, perca 
a confiabilidade.

Além das interrupções da pesagem anteriormente descritas, destaca-se ainda a parte da 
pesagem do caminhão betoneira que interfere no processo substancialmente no que se refere a 
tempo. Esse caminhão abastece de concreto a parte da empresa que executa estruturas pré-
moldadas em concreto. Tem-se a necessidade de mudar o carregamento do caminhão para 
outra central para não interromper o processo de pesagem das máquinas de vibro-prensagem.
Na Figura 9 está ilustrada a variação dos desvios padrões para cada uma das etapas em 
relação aos cinco dias de medições. Nesta figura se evidencia que a etapa de movimentação 
da esteira 2 apresentou os menores desvios padrões e demonstrou uma tendência linear e 
contínua. Por sua vez a etapa de mistura apresentou variações do desvio e a etapa de vibro-
prensagem pôde-se observar os maiores valores de desvio padrão. A etapa de colocação na 
gaiola apresentou acentuadas variações.

Figura 9 – Desvios padrões dos tempos médios em cada um das etapas analisadas

4. CONCLUSÕES
Com a análise dos dados pode-se propor uma lista de ações visando à eliminação das perdas 
de produção, dentre as quais se destaca:

• Melhoria do layout (retirada de galpão betoneira e melhorar rampa de acesso) para 
promover uma descarga de matéria-prima (agregados e cimento) mais eficiente.
• Confecção de baias para secagem dos agregados com sistema de drenagem.
• Colocação de cobertura nas baias de descanso e baias de estocagem para melhorar controle 
de umidade dos agregados.
• Realização de ensaios que visem o controle dos parâmetros de qualidade dos agregados 
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para ajuste nos traços pelo controle de qualidade.
• Controle e execução de manutenção preventiva das máquinas e equipamentos para evitar 
paradas indesejadas e manutenções corretiva.
• Controle de qualidade na saída dos produtos da máquina, antes da cura, para minimizar a
ocorrência de não conformidade dos produtos.
• Ajuste da automação para reduzir a interferência humana no processo de mistura e 
liberação de massa, solucionando o problema dos sensores.
• Realização de treinamento contínuo para todos colaboradores envolvidos no processo de 
produção.
• Estabelecimento de metas de produtividade, incentivo para alcance dos objetivos 
estabelecidos e relatórios com indicadores para melhor controle de todo o processo.
• Maior transparência no processo, colocando ao alcance de todos informações necessárias 
ao bom andamento da produção (a programação da produção: produto, traço, prazo, etc.).
• Melhoria no fluxo de transporte na câmara de cura úmida, onde os produtos tenham um 
fluxo contínuo, ordenado e seqüencial.
• Melhoria na estocagem dos produtos liberados para que o carregamento seja feito de 
maneira otimizada e de forma sequencial até o consumidor final.

Foi possível por meio do estudo realizado identificar as parcelas de atividades que não 
agregam valor, identificar as perdas do processo produtivo e propor algumas sugestões de 
melhorias. Foi possível identificar que as principais perdas dentro do processo produtivo 
estavam relacionadas às perdas por estoque, perdas de transporte e movimentação, perdas por 
espera e perdas do processamento em si. 

Observa-se que a construção civil, começa lentamente a aplicar os conceitos e princípios 
enxutos aplicados e conhecidos amplamente na indústria automobilística. Dentre os princípios 
enxutos destaca-se a eliminação das perdas diagnosticadas na produção, sendo neste contexto 
consideradas perdas todas as atividades que não agregam valor ao produto final. Por meio da
aplicação das sugestões propostas pelos pesquisadores neste trabalho ainda é possível obter 
outros benefícios relacionados aos princípios Lean, tais como a redução do tempo de ciclo e 
aumento da transparência do processo produtivo. 
As informações obtidas fornecem à gerência subsídios pra a tomada de decisões relacionadas 
às estratégias de produção. Porém, as ações devem ser ampliadas. Para melhores resultados se 
deve focar no controle do processo global. O controle do processo produtivo deve ser usado 
de maneira sistêmica e os ideais devem ser difundidos entre os colaboradores. 
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