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1. Caracterização do Entrevistado


1.1 Nome do Entrevistado:


1.2 Contacto de e-mail:


1.4 Função na Empresa:


1.3 Antiguidade: Há quanto tempo está na Empresa? anos


anos1.5 Há quanto tempo desempenha essa função na Empresa?
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2. Fase de Concurso


Para a pergunta 2.1, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a relevância:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada relevante Pouco relevante Neutro Relevante Muito relevante


2.1 Das causas abaixo referidas, para atrasos na construção, classifique de 0 a 5:


CAUSA RELEVÂNCIA
Interacções entre vários intervenientes
Aprovação de desenhos
Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, 
formulários relacionados com homologação de produtos)
Detalhes de projecto
Legislação actual
Outras, quais?  


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Muito Algum Normal Pouco Muito pouco


Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a tempo:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada frequente Pouco frequente Médio Frequente Muito frequente


Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a frequência da sua ocorrência:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada importante Pouco importante Importância 


média Importante Muito importante


Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a importância no orçamento:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Muito poucos Poucos Médio Alguns Muitos


Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a recursos:
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2.5 Na fase de concurso, quanto tempo, em média, é necessário para se obter uma resposta 
satisfatória a um pedido de esclarecimento?


2.4 Na fase de concurso, quanto tempo, em média, é necessário para executar um pedido 
de esclarecimento?


1 semana


2 semanas


Mais do que 2 semanas


Entre 30 e 45 minutos


Entre 45 e 60 minutos


Mais de 60 minutos


Menos de 15 minutos


Entre 15 e 30 minutos


2.3 Na fase de concurso, quantos pedidos de esclarecimento existem, em média, por projecto?


Entre 10 e 15 pedidos


Entre 15 e 20 pedidos


Mais de 20 pedidos


Menos de 5 pedidos


Entre 5 e 10 pedidos


2.2 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o 
tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer 
classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 3.3)


CAUSA RECURSOS TEMPO
FREQUÊNCIA 


DA SUA 
OCORRÊNCIA


IMPORTÂNCIA 
NO 


ORÇAMENTO
Interacções entre vários intervenientes
Aprovação de desenhos
Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 
9001, formulários relacionados com homologação de produtos)
Detalhes de projecto
Legislação actual
Outras, quais?              
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3. Fase de Preparação de Obra


3.1 Das causas abaixo referidas para atrasos na construção, classifique de 0 a 5:


CAUSA RELEVÂNCIA
Interacções entre vários intervenientes
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto
Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais
Existência de contradições entre documentos
Preparação, submissão e aprovação de desenhos
Retrabalho devido a erros de trabalhadores
Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, 
formulários relacionados com homologação de produtos)
Incompatibilidade entre projectos
Outras, quais?  


Para a pergunta 3.1, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a relevância:


Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a tempo:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada frequente Pouco frequente Média Frequente Muito frequente


Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a frequência da sua ocorrência:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada importante Pouco importante Importância 


média Importante Muito importante


Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a importância no orçamento:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada relevante Pouco relevante Neutro Relevante Muito relevante


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Muito poucos Poucos Médio Alguns Muitos


Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a recursos:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Muito Algum Normal Pouco Muito pouco
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CAUSA RECURSOS TEMPO
FREQUÊNCIA 


DA SUA 
OCORRÊNCIA


IMPORTÂNCIA 
NO 


ORÇAMENTO
Interacções entre vários intervenientes
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto
Falta de informação sobre tipos e especificações de 
determinados materiais
Existência de contradições entre documentos
Aprovação de desenhos
Retrabalho devido a erros de trabalhadores
Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN 
ISO 9001, formulários relacionados com homologação de 
produtos)
Incompatibilidades entre projectos
Outras, quais?              


3.2 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o 
tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer 
classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 4.3)


3.3 Na fase de preparação de obra, quantos pedidos de esclarecimento existem, em média, 
por projecto?


Mais de 100 pedidos


Entre 75 e 100 pedidos


Entre 50 e 75 pedidos


Entre 25 e 50 pedidos


Menos de 25 pedidos


3.4 Na fase de preparação de obra, quanto tempo, em média, é necessário para executar um 
pedido de esclarecimento?


3.5 Na fase de preparação de obra, quanto tempo, em média, é necessário para se obter 
uma resposta satisfatória a um pedido de esclarecimento?


Entre 30 e 45 minutos


Entre 45 e 60 minutos


Mais de 60 minutos


Menos de 15 minutos


Entre 15 e 30 minutos


Mais do que 2 semanas


1 semana


2 semanas







4.1 Das causas abaixo referidas para perdas de material, classifique de 0 a 5:
CAUSA RELEVÂNCIA


Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais
Mudança e revisão de projecto
Erros em informações sobre tipos e especificações de materiais
Pedidos de material que não correspondem com o requerido no projecto
Pedidos de material em excesso, ou por defeito, devido a erros de acepção de quantidade
Pedidos de material em excesso, ou por defeito, devido a falta de coordenação entre o armazém e as equipas 
de construção
Destruição de material devido a deficiente armazenamento e tratamento
Planeamento imperfeito
Erros de trabalhadores
Falta de controlo de material no estaleiro
Outras, quais?


4. Fase de Execução de Obra
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Para as perguntas 4.1 e 4.3, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a relevância:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada relevante Pouco relevante Neutro Relevante Muito relevante


Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a tempo:


Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a frequência da sua ocorrência:


Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a importância no orçamento:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Muito poucos Poucos Médio Alguns Muitos


Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a recursos:


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Muito Algum Normal Pouco Muito pouco


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada frequente Pouco frequente Média Frequente Muito frequente


VALOR NA 
ESCALA 0 1 2 3 4 5


DESCRIÇÃO Não sabe / Não 
se aplica Nada importante Pouco importante Importância 


média Importante Muito importante







CAUSA RECURSOS TEMPO
FREQUÊNCIA 


DA SUA 
OCORRÊNCIA


IMPORTÂNCIA 
NO 


ORÇAMENTO
Falta de informação sobre tipos e especificações de 
determinados materiais
Mudança e revisão de projecto
Erros em informações sobre tipos e especificações de materiais
Pedidos de material que não correspondem com o requerido no 
projecto
Pedidos de material em excesso ou por defeito devido a erros 
de acepção de quantidade
Pedidos de material em excesso ou por defeito devido a falta de 
coordenação entre o armazém e as equipas de construção
Destruição de material devido a deficiente armazenamento e 
tratamento
Planeamento imperfeito
Erros de trabalhadores
Falta de controlo de material no estaleiro
Outras, quais?  
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4.2 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o 
tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer 
classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 5.4)


4.3 Das causas abaixo referidas para atrasos na construção, classifique de 0 a 5:


CAUSA RELEVÂNCIA
Interacções entre vários intervenientes
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto
Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais
Erros em informação sobre tipos e especificações de materiais
Existência de contradições entre documentos
Atrasos na aprovação de desenhos
Atrasos no fornecimento de material
Recepção de material que não corresponde totalmente aos especificado em projecto e que tem de se 
proceder à sua substituição
Atrasos no transporte e/ou instalação de equipamento
Escassez de equipas
Planeamento geral irrealista
Retrabalho devido a erros de trabalhadores
Escassez de equipamentos
Acidentes devido à falta de segurança
Cash flow irregular (produtividade)
Condições meteorológicas adversas
Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com 
homologação de produtos)
Condições locais imprevisíveis (por exemplo, tipo de solo)
Outras, quais?







CAUSA RECURSOS TEMPO
FREQUÊNCIA 


DA SUA 
OCORRÊNCIA


IMPORTÂNCIA 
NO 


ORÇAMENTO
Interacções entre vários intervenientes
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto
Falta de informação sobre tipos e especificações de 
determinados materiais
Erros em informação sobre tipos e especificações de 
determinados materiais
Existência de contradições entre documentos
Atrasos na aprovação de desenhos
Atrasos no fornecimento de material
Recepção de material que não corresponde totalmente ao 
especificado em projecto e que tem de se proceder à sua 
substituição
Atrasos no transporte e/ou instalação de equipamento
Escassez de equipas
Planeamento geral irrealista
Retrabalho devido a erros de trabalhadores
Escassez de equipamentos
Acidentes devido à falta de segurança
Cash flow irregular
Condições meteorológicas adversas
Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a 
EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação 
de produtos)
Condições locais imprevisíveis (por exemplo: tipo de solo)
Outras, quais?        
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4.4 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o 
tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer 
classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 5.6)


4.6 Na fase de execução de obra, quanto tempo, em média, é necessário para executar um 
pedido de esclarecimento?


4.5 Na fase de execução de obra, quantos pedidos de esclarecimento existem, em média, 
por projecto?


4.7 Na fase de execução de obra, quanto tempo, em média, é necessário para se obter uma 
resposta satisfatória a um pedido de esclarecimento?


Menos de 50 pedidos


Entre 50 e 100 pedidos


Entre 100 e 150 pedidos


Entre 150 e 200 pedidos


Mais de 200 pedidos


1 semana


2 semanas


Mais do que 2 semanas


Entre 30 e 45 minutos


Entre 45 e 60 minutos


Mais de 60 minutos


Menos de 15 minutos


Entre 15 e 30 minutos





1. Caracterização do Entrevistado
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2. Fase de Concurso

Para a pergunta 2.1, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a relevância:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada relevante

Pouco relevante

Neutro

Relevante

Muito relevante

2.1 Das causas abaixo referidas, para atrasos na construção, classifique de 0 a 5:

CAUSA

RELEVÂNCIA

Interacções entre vários intervenientes

Aprovação de desenhos

Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação de produtos)

Detalhes de projecto

Legislação actual

Outras, quais?  

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Muito

Algum

Normal

Pouco

Muito pouco

Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a tempo:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada frequente

Pouco frequente

Médio

Frequente

Muito frequente

Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a frequência da sua ocorrência:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada importante

Pouco importante

Importância média

Importante

Muito importante

Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a importância no orçamento:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Muito poucos

Poucos

Médio

Alguns

Muitos

Para a pergunta 2.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a recursos:
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2.5 Na fase de concurso, quanto tempo, em média, é necessário para se obter uma resposta satisfatória a um pedido de esclarecimento?

2.4 Na fase de concurso, quanto tempo, em média, é necessário para executar um pedido de esclarecimento?

2.3 Na fase de concurso, quantos pedidos de esclarecimento existem, em média, por projecto?

2.2 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 3.3)

CAUSA

RECURSOS

TEMPO

FREQUÊNCIA DA SUA OCORRÊNCIA

IMPORTÂNCIA NO ORÇAMENTO

Interacções entre vários intervenientes

Aprovação de desenhos

Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação de produtos)

Detalhes de projecto

Legislação actual

Outras, quais?              
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3. Fase de Preparação de Obra

3.1 Das causas abaixo referidas para atrasos na construção, classifique de 0 a 5:

CAUSA

RELEVÂNCIA

Interacções entre vários intervenientes

Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto

Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Existência de contradições entre documentos

Preparação, submissão e aprovação de desenhos

Retrabalho devido a erros de trabalhadores

Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação de produtos)

Incompatibilidade entre projectos

Outras, quais?  

Para a pergunta 3.1, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a relevância:

Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a tempo:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada frequente

Pouco frequente

Média

Frequente

Muito frequente

Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a frequência da sua ocorrência:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada importante

Pouco importante

Importância média

Importante

Muito importante

Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a importância no orçamento:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada relevante

Pouco relevante

Neutro

Relevante

Muito relevante

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Muito poucos

Poucos

Médio

Alguns

Muitos

Para a pergunta 3.2, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a recursos:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Muito

Algum

Normal

Pouco

Muito pouco
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CAUSA

RECURSOS

TEMPO

FREQUÊNCIA DA SUA OCORRÊNCIA

IMPORTÂNCIA NO ORÇAMENTO

Interacções entre vários intervenientes

Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto

Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Existência de contradições entre documentos

Aprovação de desenhos

Retrabalho devido a erros de trabalhadores

Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação de produtos)

Incompatibilidades entre projectos

Outras, quais?              

3.2 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 4.3)

3.3 Na fase de preparação de obra, quantos pedidos de esclarecimento existem, em média, por projecto?

3.4 Na fase de preparação de obra, quanto tempo, em média, é necessário para executar um pedido de esclarecimento?

3.5 Na fase de preparação de obra, quanto tempo, em média, é necessário para se obter uma resposta satisfatória a um pedido de esclarecimento?

4.1 Das causas abaixo referidas para perdas de material, classifique de 0 a 5:

CAUSA

RELEVÂNCIA

Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Mudança e revisão de projecto

Erros em informações sobre tipos e especificações de materiais

Pedidos de material que não correspondem com o requerido no projecto

Pedidos de material em excesso, ou por defeito, devido a erros de acepção de quantidade

Pedidos de material em excesso, ou por defeito, devido a falta de coordenação entre o armazém e as equipas de construção

Destruição de material devido a deficiente armazenamento e tratamento

Planeamento imperfeito

Erros de trabalhadores

Falta de controlo de material no estaleiro

Outras, quais?

4. Fase de Execução de Obra
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Para as perguntas 4.1 e 4.3, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a relevância:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada relevante

Pouco relevante

Neutro

Relevante

Muito relevante

Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a tempo:

Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a frequência da sua ocorrência:

Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a importância no orçamento:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Muito poucos

Poucos

Médio

Alguns

Muitos

Para as perguntas 4.2 e 4.4, classifique de acordo com a seguinte escala no que se refere a recursos:

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Muito

Algum

Normal

Pouco

Muito pouco

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada frequente

Pouco frequente

Média

Frequente

Muito frequente

VALOR NA ESCALA

0

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

Não sabe / Não se aplica

Nada importante

Pouco importante

Importância média

Importante

Muito importante

CAUSA

RECURSOS

TEMPO

FREQUÊNCIA DA SUA OCORRÊNCIA

IMPORTÂNCIA NO ORÇAMENTO

Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Mudança e revisão de projecto

Erros em informações sobre tipos e especificações de materiais

Pedidos de material que não correspondem com o requerido no projecto

Pedidos de material em excesso ou por defeito devido a erros de acepção de quantidade

Pedidos de material em excesso ou por defeito devido a falta de coordenação entre o armazém e as equipas de construção

Destruição de material devido a deficiente armazenamento e tratamento

Planeamento imperfeito

Erros de trabalhadores

Falta de controlo de material no estaleiro

Outras, quais?  
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4.2 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 5.4)

4.3 Das causas abaixo referidas para atrasos na construção, classifique de 0 a 5:

CAUSA

RELEVÂNCIA

Interacções entre vários intervenientes

Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto

Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Erros em informação sobre tipos e especificações de materiais

Existência de contradições entre documentos

Atrasos na aprovação de desenhos

Atrasos no fornecimento de material

Recepção de material que não corresponde totalmente aos especificado em projecto e que tem de se proceder à sua substituição

Atrasos no transporte e/ou instalação de equipamento

Escassez de equipas

Planeamento geral irrealista

Retrabalho devido a erros de trabalhadores

Escassez de equipamentos

Acidentes devido à falta de segurança

Cash flow irregular (produtividade)

Condições meteorológicas adversas

Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação de produtos)

Condições locais imprevisíveis (por exemplo, tipo de solo)

Outras, quais?

CAUSA

RECURSOS

TEMPO

FREQUÊNCIA DA SUA OCORRÊNCIA

IMPORTÂNCIA NO ORÇAMENTO

Interacções entre vários intervenientes

Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto

Falta de informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Erros em informação sobre tipos e especificações de determinados materiais

Existência de contradições entre documentos

Atrasos na aprovação de desenhos

Atrasos no fornecimento de material

Recepção de material que não corresponde totalmente ao especificado em projecto e que tem de se proceder à sua substituição

Atrasos no transporte e/ou instalação de equipamento

Escassez de equipas

Planeamento geral irrealista

Retrabalho devido a erros de trabalhadores

Escassez de equipamentos

Acidentes devido à falta de segurança

Cash flow irregular

Condições meteorológicas adversas

Burocracia (por exemplo: formulários relacionados com a EN ISO 9001, formulários relacionados com homologação de produtos)

Condições locais imprevisíveis (por exemplo: tipo de solo)

Outras, quais?        

Página  de 

4.4 Das causas anteriormente descritas com classificação igual ou superior a 4, indique para cada uma os recursos envolvidos, o tempo despendido, a frequência da sua ocorrência e a sua importância no orçamento. (Caso não tenha existido qualquer classificação igual ou superior a 4, passe para a pergunta 5.6)

4.6 Na fase de execução de obra, quanto tempo, em média, é necessário para executar um pedido de esclarecimento?

4.5 Na fase de execução de obra, quantos pedidos de esclarecimento existem, em média, por projecto?

4.7 Na fase de execução de obra, quanto tempo, em média, é necessário para se obter uma resposta satisfatória a um pedido de esclarecimento?
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I 
 


RESUMO 


A Lean Constrution está em crescimento um pouco por todo o mundo, no entanto 


Portugal encontra-se algo atrasado no que diz respeito à utilização desta nova filosofia. O 


objectivo desta dissertação é identificar causas de atrasos e de perdas de material no sector da 


construção portuguesa, analisando três fases importantes do processo construtivo, fase de 


contrato, fase de preparação e fase de execução de obra. Numa segunda fase tenta-se perceber 


se se pode melhorar essas dificuldades utilizando técnicas da Lean Construction. O trabalho 


tem por base entrevistas em 10 empresas caracterizadas pela propensão para a inovação, 


sendo que foram entrevistados 6 pessoas por empresa com extensa experiência profissional. 


Os resultados obtidos mostram que alguns problemas têm raízes em fases anteriores, criando 


problemas mais graves nas fases posteriores. Espera-se que este trabalho possa contribuir para 


uma consciencialização dos intervenientes do sector da construção e que se possa “parar a 


linha” quando forem detectados problemas seja na fase em que for. 


PALAVRAS CHAVES: Lean Construction, desperdícios, perdas de material, Gestão 


de projectos, Portugal. 
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II 
 


ABSTRACT 


As Lean Construction grows all over the world at a steady pace, Portugal is still 


behind embracing this new philosophy. The purpose of this dissertation is to identify the 


causes of delays and material losses in the Portuguese construction sector, by analyzing three 


main phases in the construction process, the contract phase (CP), the planning phase (PlP) and 


the finally the production phase (PrP) itself. Then in a second phase, it assess how to improve 


those areas of difficulties with Lean Construction techniques. The work is based interviews 


on ten of the country’s most innovative construction companies, carrying out six interviews 


per company with key players in the (CP), (PlP) and (PrP). The correlations found statistically 


prove that the origin of the problems, which are sometimes only dealt with in a production 


phase, have their roots far back in the in the (CP) and (PlP). Hopefully these finding can bring 


more awareness to planers and hopefully make them “stop the line” as soon as a problem is 


found in whatever phase it occurs. 


KEY WORDS: Lean Construction, waste, material losses, Project control, Portugal. 
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SIMBOLOGIA E NOTAÇÕES 


AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas 


APCER – Associação Portuguesa de Certificação 


CII - Construction Industry Institute 


COTEC – Associação Empresarial para a Inovação 


DL – Decreto Lei 


GPEARI – Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 


IGLC - International Group for Lean Construction 


IMVP - The International Motor Vehicle Program 


INCI – Instituto da Construção e do Imobiliário 


INE – Instituto Nacional de Estatística 


IPAC – Instituto Português de Acreditação 


ISO - International Organization for Standardization 


LCI – Lean Construction Institute 


LPS – Last Planner System 


PPC – Percentage Plan Complete 


SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 


TFV – Transformation, Flow and Value 
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IV 
 


TPS – Toyota Production System 


TQM – Total Quality Management 


WIP – Work-in-Place 


WWP – Weekly Work Plan 
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1. INTRODUÇÃO 


1.1 HIPÓTESE DE ESTUDO 


Quais os desperdícios que poderão ser eliminados ou reduzidos no processo de produção com 


a implementação de Lean Construction? 


1.2 OBJECTIVO 


O objectivo deste trabalho visa identificar os principais desperdícios na construção 


portuguesa, do ponto de vista do empreiteiro e encontrar técnicas Lean Construction que 


permitam, ou em certos casos resolver, os desperdícios encontrados. 


1.3 JUSTIFICAÇÃO 


A problemática de controlo de custos e de prazos é hoje uma necessidade premente, 


sendo que o Tribunal de Contas (2009) na sua auditoria a empreendimentos de obras públicas 


por gestão directa refere que: 


 


“O Tribunal considera que não se pode, nem se deve continuar a aceitar, como uma 


fatalidade, a repetição de derrapagens nos empreendimentos de obras públicas conduzidos 


directamente pelo Estado.” 


 


Como resposta a estas preocupações surgem novas metodologias de controlo de custos 


e optimização de recursos. É neste contexto que faz sentido estudar a Lean Construction. 


Tendo a noção que a Lean Construcion é recente em termos mundiais e 


particularmente recente em termos da realidade portuguesa, será importante concluir quais as 


potenciais vantagens e oportunidades, desta nova metodologia, bem como virtuais 
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desvantagens e ameaças, para uma implementação de maior escala na realidade da construção 


portuguesa. 


Koskela, (1992) argumenta que o modelo de produção tradicional tem problemas 


conceptuais que foram negligenciáveis até à sua utilização em sistemas de produção e 


organizacionais mais complexos. Segundo Teixeira (2005), “os consumidores europeus são 


cada vez mais exigentes com a construção que pretendem, e não se importam de contratar 


empresas internacionais em vez das nacionais”, assim sendo, importa perceber o que torna as 


empresas portuguesas menos competitivas. Alguns autores, como (Hopp & Spearman, 1996), 


defendem que existem três alternativas dispendiosas se não se conseguir eliminar a 


variabilidade, “buffering, more capacity, less output”. 


A perspectiva Lean, parece, numa primeira análise, corresponder às necessidades do 


sector da construção, pois assenta numa politica de redução de desperdícios, maximizando os 


lucros, com elevado padrão de qualidade, através da utilização de métodos como o Just in 


Time e Total Quality Management (TQM). 


Assim pretende-se, numa primeira fase, efectuar uma caracterização dos desperdícios 


da construção, numa perspectiva do empreiteiro, para empresas tidas como propensas para a 


inovação no mercado da construção portuguesa.  


1.4 ÂMBITO 


Este trabalho pretende analisar o sector da construção portuguesa para conseguir aferir 


os potenciais ganhos da implementação da Lean Construction em grandes empresas de 


construção portuguesa propensas à inovação. Assim pretende-se identificar, através de 


entrevistas pessoais, os principais problemas para os intervenientes no processo construtivo da 


parte do empreiteiro e avaliar os benefícios da Lean Construction como forma de minimizar 
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os efeitos daqueles. As entrevistas incidiram sobre as temáticas dos desperdícios de material e 


de tempo, analisando o fluxo de informação através da obra. 


1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 


Em termos de organização, a tese foi organizada em cinco capítulos, sendo este o 


primeiro capítulo. 


No segundo capítulo faz-se a descrição dos pontos mais importantes sobre a filosofia 


Lean, os conceitos da Lean Construction e suas implementações, que foram levantados na 


fase de revisão bibliográfica de publicações, de livros e de artigos científicos. 


No terceiro capítulo será aprofundada a metodologia, nomeadamente nos campos da 


definição da amostra, na elaboração do questionário, na realização das entrevistas e na 


validade e limitações do estudo. 


No quarto capítulo, procede-se à análise dos resultados com uma descrição dos 


mesmos. 


No quinto capítulo, procede-se à discussão dos resultados com principal incidência 


naqueles que vêm de encontro à filosofia Lean 


Finalmente, no sexto e último capítulo, serão apresentadas as principais conclusões 


sobre as considerações apresentadas no capítulo anterior, é feita a avaliação dos objectivos e 


enunciam-se perspectivas futuras de pesquisa e desenvolvimento. 
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO 


Neste capítulo são abordados conceitos fundamentais para o entendimento de Lean 


Construction, tais como uma breve análise histórica dos sistemas de produção, Lean 


Production, em que consiste e quais os traços fundamentais de Lean Construction. Estes 


conceitos são importantes para se apresentar uma panorâmica alargada do problema para 


futuras implementações da Lean Construction em Portugal. 


 


2.1 ANÁLISE HISTÓRICA 


No final do século XIX o sistema produtivo na indústria automóvel era um sistema de 


produção artesanal executado totalmente de acordo com as especificações do cliente. Este 


sistema de produção tinha as seguintes características (Womack & Jones, 2007): 


 Os operários eram altamente especializados em projecto, trabalhos com 


maquinaria e montagem. Os operários progrediam num processo de 


aprendizagem até desenvolverem as habilidades; 


 As organizações eram extremamente descentralizadas mas concentradas na 


mesma cidade. As peças e os projectos eram fornecidos por pequenos 


negócios. O sistema era coordenado por um dono/empresário em contacto 


directo com todos os envolvidos (consumidores, empregados e fornecedores); 


 Eram usados instrumentos mecânicos multi-funcionais, para trabalhar em 


metal e madeira; 


 O volume de produção era muito reduzido – 1000 unidades ou menos por ano, 


dos quais só 50, ou menos, com o mesmo design. Sendo que, mesmo destes 50, 


nenhum era exactamente igual pois as técnicas utilizadas produziam variações. 
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No contexto americano do início do século XX, em que se assistiu a uma forte 


expansão industrial devido à abertura de novos mercados e à abundância de recursos naturais, 


o exemplo de produção industrial era a produção em massa, com altas taxas de produção e 


com custos baixos através de linhas de montagem, tendo este modelo sido popularizado por 


Henry Ford e em particular pelo seu Ford T. 


O conceito de Lean Production, como o conhecemos actualmente, teve origem no 


Sistema de produção da Toyota (TPS), nos anos 50, do século XX e o seu objectivo inicial era 


tornar o processo de produção mais ágil, utilizando menos recursos e menor susceptibilidade a 


alterações, quer promovidas pelo consumidor final, quer por factores internos. 


O TPS surge no contexto de um Japão devastado após a segunda guerra mundial. A 


Toyota queria começar o seu negócio de automóveis mas enfrentava uma série de problemas 


(Womack & Jones, 2007):  


 O mercado doméstico era reduzido e a procura de veículos muito variada; 


 Os trabalhadores japoneses já não estavam dispostos a serem tratados como custos 


variáveis e as leis implementadas pela ocupação americana reforçavam ainda esta 


posição; 


 No Japão, ao contrário dos países ocidentais, praticamente não havia imigrantes 


temporários de baixo custo; 


 As companhias automóveis do resto do mundo pretendiam estabelecer-se no Japão e 


estavam prontas a defender os seus mercados contra os japoneses. 


Os resultados da Toyota face aos seus competidores mundiais proporcionaram uma 


particular atenção ao seu sistema de produção. Daí para cá temos assistido a implementações 
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bem sucedidas noutras indústrias, tais como a aeroespacial, naval, programação, serviços. 


desenvolvimento de produtos. (Ballard et al., 2007). 


 


2.2 LEAN PRODUCTION 


Face a estes acontecimentos, em 1990, Womack e Jones, publicam o livro “The 


machine that changed the world” que aborda o tema da Lean Production a respeito da 


indústria automóvel mundial e da patente inovação do sistema japonês face à sua congénere 


americana. A Lean Production, tal como definida por Womack and Jones consistia em cinco 


princípios: 


 “Stopping the Line”, na presença de um erro o trabalhador deve parar a linha, 


para não permitir a progressão da peça defeituosa; 


 “Pulling product”, o produto deve avançar na linha de montagem só quando a 


equipa a jusante estiver pronta para o receber; 


 “One Piece Flow”, este princípio refere-se ao fluxo contínuo e ininterrupto 


que o produto deve ter; 


 “Synchronize and Align”, estes conceitos dizem respeito à produção 


propriamente dita, para rentabilizar a produção as várias equipas devem 


trabalhar ao mesmo ritmo e segundo a sequência correcta; 


 “Transparency”, é definido como “state of the system is made visible to people 


making decisions throughout the production system” (Howell and Ballard, 


1998), o que permite uma descentralização da tomada de decisões. 
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Estes princípios têm como objectivo criar um fluxo contínuo, um produto de valor 


acrescentado para o consumidor e uma remoção de desperdícios. 


No mesmo livro, os autores expõem uma tabela da IMVP World Assembly Plant 


Survey (1986) com uma comparação de fábricas, a primeira tipo Lean, Toyota Takaota e a 


outra mass production, GM Framingham. A tabela seguinte ilustra as diferenças: 


 


Tabela 2.1 - Comparação entre fábricas Lean e Mass Production (IMVP, 1986) 


 GM Framingham Toyota Takaota 
Número de horas brutas de montagem por carro 40,7 18 
Número de horas de montagem por carro ajustadas 31 16 
Defeitos de montagem por 100 carros 130 45 
Espaço de montagem por carro 8,1 4,8 
Inventários de peças (média) 2 semanas 2 horas 


 


O número de horas brutas de montagem por carro é calculado dividindo o número de 


horas total de trabalho na fábrica pelo número de carros produzidos. Os valores da Toyota 


neste estudo foram menos de metade da fábrica concorrente GM. 


O número de horas de montagem por carro ajustadas servem de termo de comparação, 


dado que os autores identificam as actividades de montagem iguais e só contabilizam estas. 


Mesmo neste caso, a fábrica Toyota é quase 2 vezes mais rápida a montar o automóvel. 


No entanto, o que é realmente “revolucionário”, segundo Womack and Jones é que o 


processo de montagem é mais rápido, tem sensivelmente um terço dos defeitos de fabrico, 


ocupa menos espaço e o processo de fornecimento de peças demora 2 horas, invés de 2 


semanas. 


Estes números permitem explicar, pelo menos parcialmente, o porquê da Toyota se ter 


tornado recentemente o maior construtor automóvel mundial. 
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sendo depois a rápida a implementação. Se necessário deve-se “ver com os próprios olhos” 


para compreender as situações. 


Outro conceito importante do TPS é o conceito de Muri, Mura e Muda, estes conceitos 


significam respectivamente variabilidade de processos, sobrecarga de pessoas ou ferramentas 


e desperdícios. O TPS procura controlar ou eliminar todos estes conceitos. 


Para Liker um dos principais problemas na interpretação destes conceito diz respeito à 


ordem em que estes são abordados, pois geralmente Muda, isto é, desperdícios são 


combatidos. No entanto, segundo o mesmo autor deve-se numa primeira fase conseguir 


controlar Mura, a variabilidade dos processos, pois esta causa desperdícios, Muda, e excessos, 


Muri. Numa segunda fase eliminar Muri e só depois Muda. 


 


2.3 LEAN CONSTRUCTION 


Neste subcapítulo abordar-se-ão os princípios da Lean Construction e o conceito de 


desperdício; o Last Planner System desenvolvido por Ballard, que é uma das ferramenta que 


permite passar os conceitos Lean Construction à prática; a abordagem teórica da produção na 


construção de Koskela, conhecida como TFV, Transformação, Fluxo e Valor e por último 


explanam-se as diferenças principais entre a construção tradicional e a filosofia Lean. 


 


2.3.1 PRINCÍPIOS LEAN CONSTRUCTION E DESPERDÍCIO 


A Lean Construction traduz-se na aplicação da filosofia Lean ao sector da construção. 


Desde o seu aparecimento tem evoluído com uma identidade própria, seguindo um rumo 


particular não tendo, no entanto uma definição unânime. A sua principal motivação é, tal 
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como se verificou em noutras indústrias, obter uma melhoria da produtividade e bons 


resultados económicos, resultando no aumento do valor para o cliente e ao mesmo tempo do 


lucro para a empresa. Este novo sistema pode ser aplicado a qualquer tipo de construção, mas 


é particularmente aplicável a projectos de curta duração, complexos e com grande incerteza 


(Howell, 1999). 


Assim os princípios Lean Construction são os seguintes, de acordo com o Diekmann 


et al. (2004): 


 Foco no consumidor; 


 Cultura/Pessoas; 


 Organização do local de trabalho/Padronização; 


 Eliminação de desperdícios; 


 Melhoria contínua e qualidade intrínseca. 


Seguidamente explicar-se-á, de uma forma mais detalhada, os princípios descritos 


anteriormente. 


O primeiro princípio, Foco no consumidor, tem por base cumprir os critérios do 


cliente,  dado que todo o valor associado ao projecto tem origem nos requisitos do cliente. 


O segundo princípio está intimamente ligado à importância das pessoas para a 


organização. Assim tem particular importância a existência de formação a todos os níveis, o 


encorajamento dos inputs dos trabalhadores e o trabalho de equipa com fornecedores e 


subempreiteiros. 


A Organização do local de trabalho/Padronização engloba a organização clara dos 


procedimentos da empresa, a criação de planos de logística, movimento de materiais e 


armazenamento e a utilização dos 5S, explicado em 2.3.6.3.4. 
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O princípio da Eliminação de desperdícios pode-se manifestar de diferentes formas. 


Importa perceber quais são estes desperdícios na perspectiva Lean Construction e do que 


tratam segundo Koskela (2000) parafraseado de Ohno (1988): 


 os tempos de espera, em que os recursos não estão prontos; 


 processamento, no qual a actividade tem etapas desnecessárias; 


 deslocação, movimentação de pessoas, materiais e equipamentos; 


 planeamento, que se pode entender como uma utilização excessiva de recursos 


em dada tarefa; 


 inventários, tudo o que tem que ver com a armazenagem de materiais; 


 sobre-produção, produção em massa, ou seja, utilizando demasiados recursos; 


 correcção, actividades elaboradas sem qualidade que implicam correcção, 


implicam mais materiais, mão-de-obra, etc. 


 Making-Do, Koskela (2004) adiciona um outro tipo de desperdício, que diz 


respeito à gestão com a falta de meios disponíveis, ou seja iniciar actividades 


sem todos os pré-requisitos reunidos. Segundo o autor este tipo de desperdício 


é particularmente importante quando se pretende manter um rendimento alto 


ou para evitar atrasos no planeamento. 


O último principio, de Melhoria contínua e qualidade intrínseca, é particularmente 


importante para o aumento de competitividade do sector, já que tenta descobrir a causas 


última das não conformidades e estabelecer padrões de qualidade, performance e segurança 


mensuráveis por forma a poder melhorar continuamente o sistema produtivo. 
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2.3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA LEAN CONSTRUCTION 


Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE,2008), as obras concluídas ao longo 


do ano de 2008 demoraram 24 meses na sua construção o que pode atestar do aumento da 


complexidade dos projectos recentes e consequentemente do aumento do custo total da obra. 


Assim técnicas de redução de custos e de prazos são do interesse da Indústria da Construção. 


As técnicas Lean Construction têm como objectivo a minimização desses problemas. 


A implementação de Lean tem como potenciais benefícios, segundo Mohan e Iyer 


(2005): redução de custos, menores custos na gestão de topo, redução de tempo dos projectos, 


aumento da percentage plan complete (PPC)1. 


Segundo Alarcón (2008), um dos resultados importantes da aplicação Lean resulta do 


facto das causas para incumprimento de tarefas passarem de internas para externas. Ou seja, 


as causas de incumprimentos passam a ser algo exterior à empresa, tal como as condições 


atmosféricas sendo portanto algo incontrolável. 


Marchini-Blanco (2004) compara e analisa as características da construção tradicional 


com as características Lean Construction obtendo uma tabela elucidativa relativamente à 


facilidade de adaptação dos princípios da construção tradicional para a perspectiva Lean. O 


número 1 é relativo à maior compatibilidade e o 3 à menor compatibilidade. Na primeira linha 


estão os princípios Lean, na primeira coluna estão as características da construção tradicional. 


 


 


   


1 Um rácio, definido por Ballard (2000), entre actividades concluídas e actividades planeadas. 
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Tabela 2.2 - Construção vs Lean (Marchini-Blanco, 2004) 


 Pull do cliente 


Produzir 
valor para 


todos os 
intervenientes


Procurar a 
estabilização 
da procura 


Minimização 
de 


desperdícios e 
melhoria 
continua 


Sincronizar o 
fluxo 


Relacionamen
to de 


confiança 
mútua 


Longo ciclo de 
vida 


1 1 1 3 2 1 


Produção 
 in situ 


1 2 2 2 3 3 


Produção de 
acordo com o 


cliente 


1 1 1 2 3 3 


Projectos 
necessitam 


financiamento 
exterior 


3 1 3 2 2 3 


Complexidade 
organizacional 


3 3 2 3 3 3 


Fragmentação 1 3 3 3 2 3 


 


A tabela mostra que os princípios do canto superior esquerdo estão alinhados, 


permitindo assim uma fácil implementação. No entanto, segundo o autor, os princípios Lean 


de minimização de desperdícios, melhoria contínua, sincronização de fluxos e relações de 


confiança mútua não estão alinhados em nenhum aspecto. Será portanto de supor que estes 


princípios serão de difícil aplicação à indústria devido às relações concorrenciais que 


caracterizam o sector. 


Outro aspecto importante numa Indústria que se debate com prazos cada vez mais 


apertados é o facto de a aprendizagem destes conceitos demora muito tempo. Assim as 


implementações têm que ser preparadas para obter resultados no longo prazo. 


 


2.3.3 BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO E RAZÕES DE INSUCESSO DA LC 


Quanto a barreiras à implementação bem sucedida de Lean Construction há a 


considerar dois principais factores (Ballard et al., 2007) uma liderança assertiva e um 
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compromisso por parte da administração e uma mudança cultural e comportamental. Em 


relação ao primeiro facto, se os intervenientes não realizarem um esforço consciente, 


estiverem relutantes ou não perceberem a LC, será difícil uma implementação bem sucedida. 


O segundo factor vem de encontro ao que Marchini-Blanco (2004) concluiu a aprendizagem 


dos conceitos da LC demora muito tempo e compreende uma mudança cultural. 


No estudo de Alarcón (2008), o autor indica algumas barreiras para implementação de 


Lean Construction em projectos, tais como: 


 a baixa compreensão dos conceitos do LPS; 


 baixa utilização dos diferentes elementos do LPS; 


 uso inadequado da informação para introduzir o ciclo de melhoria contínua e a 


execução de medidas correctivas; 


 fraca comunicação e transparência entre os participantes na produção; 


 falta de integração na cadeia de produção. 


2.3.4 NATUREZA SINGULAR DA CONSTRUÇÃO 


O sector da construção tem peculiaridades que não lhe permitem ser tratado da mesma 


forma como a produção em fábrica (Ballard & Howell, 1998), no entanto a produção 


industrial pode servir de modelo para o sector da construção. 


Importa assim perceber quais são as particularidades do sector da construção. Para tal, 


de seguida, apresentam-se as particularidades do sector da construção segundo Koskela 


(1992), e as suas soluções: 
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Tabela 2.3 - Particularidades de construção e suas soluções estruturais e operacionais 


Peculiaridade 
Problemas do 


controlo de 
processos 


Problemas dos 
processos de 


melhoria 


Soluções 
estruturais 


Soluções 
operacionais para 


controlo 


Soluções 
operacionais 


para melhorias


One of a kind 


Não tem ciclos de 
protótipos; 


Input do cliente 
não sistemático; 
Coordenação de 


actividades 
incertas. 


Processos 
 one of a kind 


não se repetem, 
assim o 


melhoramento 
a longo prazo é 


questionável 


Minimizar o 
conteúdo 


 one of a kind no 
projecto 


Análise prévia dos 
requisitos; 
Criar ciclos 
artificiais; 


Mitigar as tarefas 
incertas. 


Melhorar a 
flexibilidade de 


produtos e 
serviços por 


forma a cobrir 
uma maior 


variedade de 
necessidades; 
Acumular a 


informação dos 
projectos 
prévios. 


Produção 
in situ 


Incertezas 
externas: tempo, 


condições 
geológicas. 


Incertezas internas 
e complexas: 


fluxos 
interdependentes, 


mudanças de 
layout, 


produtividade 
variável da mão 


de obra. 


Dificuldades na 
transferência de 


melhorias  
introduzidas 


numa obra para 
outra obra 


unicamente em 
procedimentos 


e valências 
técnicas. 


Minimizar as 
interfaces 


organizacionais 
temporárias 


(interdependências).


Utilizar 
compartimentação 
para eliminar as 


incertezas 
externas; 


Planeamento 
contínuo e 
detalhado; 
Equipas de 


trabalho multi-
disciplinares. 


Melhorar o 
planeamento e 


a capacidade de 
análise de risco;
Procedimentos 
sistematizados.


Organização 
temporária 


Incertezas 
internas: 


transferência de 
informação por 
toda a empresa 


(descontinuidade 
do fluxo). 


Dificuldade em 
estimular e 
acumular 


melhorias por 
toda a empresa.


- 


Criar uma equipa e 
o espírito de 


equipa durante o 
projecto. 


Fluxos 
integrados 
através de 
parcerias. 


Fiscalização 
Incerteza externa: 


atrasos nas 
aprovações. 


- - 
Compressão do 


ciclo de aprovação; 
Auto inspecção. 


- 


 


2.3.5 TVF, TRANSFORMAÇÃO, FLUXO E VALOR 


Foi em 1992 que a filosofia de Lean Production teve a primeira aplicação ao mundo 


da construção. Lauri Koskela no seu “Application of the New Production Philosophy to 


Construction” escreve pela primeira vez sobre as potencialidades destes conceitos no universo 


da construção e da crescente necessidade de mudança, pois a prática actual está fundada em 
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numa base conceptual e intelectual obsoleta (Koskela, 1992). Segundo o autor o sector da 


construção opera sem uma fundamentação teórica e assim sendo é consideravelmente mais 


difícil gerir eficazmente projectos, que actualmente são cada vez mais complexos, de maiores 


dimensões e sujeitos a maiores condicionalismos financeiros e temporais. 


Os problemas actuais da construção, levaram Koskela (1992) a procurar resolver estas 


dificuldades formulando uma argumentação teórica capaz de gerir projectos de forma mais 


eficiente, tendo por base princípios os princípios de Fluxo, Valor e Transformação. 


Koskela (2000) lança as bases para uma teoria de produção e demonstra a sua 


aplicabilidade no ramo da construção. A construção deve ser entendida não só como processo 


de transformação, como acontece na indústria de conversão convencional, mas também em 


termos de fluxo de trabalho e criação de valor. O quadro seguinte ilustra a teoria de produção 


Tranformação, Fluxo e Valor, (Koskela, 2000): 


Tabela 2.4 - TFV, Tranformação, Fluxo e Valor 


 
 


Transformação Fluxo Criação de valor 


Conceptualização 
da produção 


Como uma transformação 
de inputs para outputs. 


Como um fluxo de material, 
que inclui transformação, 


inspecção, movimentação e 
espera. 


Como um processo onde o valor 
para o cliente é criado através do 


cumprimento dos seus 
requisitos. 


Princípio 
fundamental 


Conseguir uma produção 
de forma eficiente. 


Eliminação de desperdício 
(actividades que não originam 


valor). 


Eliminação de perda de valor 
(alcançar valor relativamente ao 


máximo valor possível). 


Métodos e práticas 
(exemplos) 


Work break-down 
structure; 
Mapa de 


aprovisionamentos; 
Mapa de responsabilidade 


organizacional 


Fluxo contínuo, controlo de 
produção; 


Pull; 
melhoria contínua 


Métodos para recolha de 
requisitos; 


Quality Function Deployment 
 


Contribuição da 
prática 


Tratar do que tem que ser 
feito 


Tratar de fazer o mínimo 
possível daquilo que é 


desnecessário 


Tratar dos requisitos do cliente e 
cumpri-los da melhor maneira 


possível 
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Esta teoria caracteriza-se por ter três tipos de visão (T, F e V), na modelação e no 


dimensionamento, no controlo e na melhoria da produção. Estas visões são distintas mas não 


competem entre si, antes pelo contrário, complementam-se. 


2.3.6 IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN CONSTRUCTION 


A primeira pergunta a pôr-se é porque devo implementar Lean Construction? A 


resposta segundo Ballard (2007) é que se deve implementar LC para se conseguir desenvolver 


e explorar a capacidade de gerar de valor e capacidade de redução de desperdício. 


Paralelamente o autor argumenta que o conceito de valor pode variar com as circunstâncias. 


Segundo Kim e Park (2006), os requisitos para uma implementação bem sucedida são 


o grau de educação e um contrato que obrigue a implementação total de Lean Construction. A 


LC funciona melhor num projecto que à partida tenha toda a informação. No sector da 


construção portuguesa será numa concepção construção. 


O processo de implementação de Lean Construction nunca é um processo concluído 


pois um dos princípios Lean é a melhoria continua, como tal “Lean é uma viagem não um 


destino” (Ballard et al., 2007). 


O subcapítulo Implementação de LC será dividido em três partes. A primeira, diz 


respeito à implementação na organização, a segunda à implementação em projectos e a 


terceira às técnicas a utilizar na implementação. 


2.3.6.1 IMPLEMENTAÇÃO EM EMPRESAS 


Em termos de abordagem estratégica as empresas que pretendem implementar Lean 


fazem-no de duas formas distintas e com resultados diferentes, de acordo com Arbulu e 







LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN CONSTRUCTION NA ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIOS NA 


CONSTRUÇÃO PORTUGUESA 


 


- 18 - 
 


Zabelle (2006) e Alves e Neto (2008). As implementações estudadas por estes autores 


encaixam nas duas categorias seguintes: 


 Abordagem superficial e ampla (Shallow and wide) – a implementação é feita 


da administração para os trabalhadores, com o intuito de ser rápida. Existe 


grande acção publicitária da implementação mas sem grande preocupação 


efectiva na implementação. Implementações em vários projectos em 


simultâneo o que causa pressão aos colaboradores da empresa. 


 Abordagem estreita e profunda (Narrow and deep) – a implementação tem 


como unidade estratégica o projecto, esta abordagem permite testar as técnicas 


de implementação, que só depois serão estendidas para a organização. Os 


projectos mais indicados para testar as ferramentas Lean são projectos de 


clientes importantes com elevado potencial de retorno financeiro. 


Os resultados das duas implementações são distintos, sendo que a segunda abordagem 


tem uma maior taxa de sucesso, segundo Arbulu e Zabelle (2006). 


2.3.6.2 IMPLEMENTAÇÃO EM PROJECTOS 


Nas primeiras implementações em projectos, o foco era controlar os processos e 


actividades dentro do estaleiro, como por exemplo, a alocação de recursos necessários para 


cada actividade e fazer bem, “à primeira”, como forma de controlar os desperdícios, quer em 


termos de materiais e equipamentos, quer em termos de recursos humanos. Estas iniciativas 


tiveram como objectivo, regular o fluxo de trabalho, de forma a mantê-lo contínuo e 


ininterrupto, para assim se obter uma máxima eficiência e consequentemente um aumento do 


valor do produto. 
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Mais recentemente, tem-se assistido a uma mudança do foco para os aspectos e 


parâmetros exteriores ao estaleiro, com particular atenção à cadeia de fornecedores, pois 


verificou-se que atrasos ou antecipações de entregas, ou mesmo entregas de material que não 


estão de acordo com o especificado, contribuem de forma extremamente negativa para uma 


capaz manutenção do fluxo de trabalho. 


Outro aspecto recentemente abordados é a capacidade para trabalhar em equipa. A 


monitorização do projecto como um todo, vai implicar uma descentralização da autoridade, 


será toda a equipa de trabalho responsável por garantir a valorização do produto. Como 


exemplo desta característica, no TPS cada operário tem uma responsabilidade de dizer não, ou 


seja, parar a linha de produção se o produto não estiver conforme o padrão estabelecido. Esta 


alteração vai provocar uma maior necessidade de trabalho de equipa e de honestidade entre 


todos os trabalhadores. Esta nova abordagem está bem patente na seguinte frase “for every 


pair of hands you employ, you get a free brain” (Stapley, 1996). 


 


2.3.6.3 TÉCNICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN CONSTRUCTION 


As técnicas que permitem a implementação em projectos de Lean, são as seguintes, de 


acordo com Salem et al (2005): Last Planner System, reuniões diárias com trabalhadores, 


estudos de protótipos/ensaios, o processo 5S, procura de falhas de qualidade e segurança.  


De acordo com Salem et al (2005), o LPS está pronto para ser implementado, as 


técnicas descritas de Reuniões diárias com trabalhadores, Estudos de protótipos, 5S’s estão 


pronta a ser utilizadas com pequenas modificações, com excepção da técnica de Procura de 


falhas de qualidade e segurança, que deverá ser repensada, o que é ilustrado na tabela 


seguinte. 
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Tabela 2.5 – Recomendação de ferramentas para uso imediato (adaptado de Salem et al., 
2005) 


Técnica Capacidade de implementar 


Last Planner System Pronta a ser implementada 


Reuniões diárias com trabalhadores 


Pronta a ser implementada com algumas 


alterações 


Estudos de protótipos 


Pronta a ser implementada com algumas 


alterações 


5S’s 


Pronta a ser implementada com algumas 


alterações 


Procura de falhas de qualidade e 


segurança A ser reexaminada 


 


As técnicas são abordadas seguidamente em maior detalhe. 


2.3.6.3.1 LAST PLANNER SYSTEM (LPS) 


Em 2000, Glenn Ballard, divulga a sua tese de doutoramento, com o título “The Last 


Planner System of Production Control”, em que propõe o Last Planner System (LPS) como 


forma de tratar as operações de planeamento e de controlo a curto prazo. O seu objectivo é 


assegurar, através de diversos procedimentos e ferramentas, que todos os pré-requisitos e 


condicionamentos para uma dada actividade foram verificados antes de se iniciar a mesma de 


forma a permitir que esta seja cumprida sem perturbações e concluída de acordo com o 


planeado. 


Na Figura 2.2, podemos ver o esquema de criação de tarefas com base no LPS. Este 


sistema tem em consideração o que pode ocorrer (can) devido às condicionantes da frente de 


obra, com o que deve ocorrer (should) vindo do planeamento geral. Os dados destas áreas são 


então combinados por forma a definir o que vai ocorrer realmente em obra (will). 
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O LPS é o elemento de ligação entre o planeamento e a produção de acordo com o pull 


do cliente. 


O LPS permite também que o processo de planeamento atravesse toda a cadeia de 


produção, desde o engenheiro que trata duma fase do planeamento semanal, o weekly work 


plan (WWP) assim como os encarregado e responsáveis das subempreitadas são importantes 


no processo de planeamento (Howell et al. 1993). Este conceito permite que se consiga ter os 


trabalhadores que realizam efectivamente, o trabalho de execução e de montagem, a fiscalizar 


e a melhorar o planeamento no que diz respeito à sua qualidade (Ballard & Howell, 1997). 


Assim as áreas abordadas no WWP têm como principais objectivos seleccionar a melhor 


sequência de realização das actividades, a quantidade correcta de actividades a realizar e 


seleccionar as tarefas que pode ser realizadas nessa semana. 


 


As outras técnicas presentes no LPS são: 


 Master Schedule, ou planeamento geral; 


 Reverse Phase Scheduling (RPS), será planear de trás para a frente ou seja com 


base no pull do cliente; 


 Six-week Lookahed (SWLA), será a fase em que se analisa o programa de 


trabalhos para as próximas 6 semanas por forma a eliminar as pré-condições 


necessárias para a realização das actividades; 


 Percent Plan Complete (PPC), é a percentagem do plano de trabalhos que foi 


completado. 
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É importante também referir que o LPS faz parte de um pacote de medidas a 


implementar na empresa, com o intuito de melhorar o rendimento, tanto a curto prazo como a 


longo prazo. Recorda-se que a Lean Construction prevê o melhoramento contínuo do 


processo 


2.3.6.3.2 REUNIÕES DIÁRIAS COM TRABALHADORES 


O objectivo desta técnica é abrir as vias de comunicação em dois sentidos, com o 


intuito de perceber se as pré-condições, em termos de detalhes de projecto, componentes e 


materiais, trabalhadores, equipamentos, espaço físico, trabalhos de ligação de actividades e 


condições externas para a execução das tarefas diárias estão reunidas para se poder começar 


as actividades programadas para o dia (Koskela,1999). Segundo (Salem et al,2006) as 


reuniões diárias incluem os responsáveis das tarefas a realizar no dia, sendo que estas reuniões 


não tomam mais que 10 minutos para rever o planeamento diário, questões de segurança e 


arrumar o espaço de trabalho. 


 


2.3.6.3.3 ESTUDOS DE PROTÓTIPOS 


Esta técnica tem como finalidade procurar soluções melhores para actividades. Implica 


a utilização do ciclo PDCA (Plan, Do, Act, Check), que analisa os resultados do protótipo e 


verifica se a solução cumpriu os seus objectivos. 
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2.3.6.3.4 5S’S 


O objectivo desta técnica é conseguir um local de trabalho organizado, encorajar a 


auto-disciplina e melhorar a qualidade e segurança do mesmo. Assim os 5 S’s significam 


(Seddon, 2005): 


 Seiri, separar, eliminar instantaneamente as coisas desnecessárias, arranjar ou 


reorganizar; 


 Seiton, pôr em ordem; 


 Seiso, limpar conforme o original, fazer o trabalho de limpeza de acordo com o 


original; 


 Seiketsu, estandardizar, limpo, puro, tornar o local de trabalho imaculado; 


 Shitsuke, sustentável, garantir a sustentabilidade de todo o sistema. 


 


2.3.6.3.5 PROCURA DE FALHAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA 


Tem por base os dispositivos poka yoke, que são mecanismos que permitem detectar 


erros nos procedimentos de forma a não introduzir esses erros nos produtos. Deste modo os 


trabalhadores conseguem detectar problemas de qualidade nos produtos. Com esta técnica 


pretende-se detectar falhas de qualidade e de segurança. 


 


2.4 PANORAMA PORTUGUÊS DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO 


O sector da construção portuguesa começa, talvez por força de factores económico-


financeiros, a procurar soluções que permitam maximizar os ganhos económico-financeiros 


na actividade. Num contexto de alta competitividade, dado a um elevado número de empresas 
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do sector (segundo dados do site INCI (2010) são actualmente 22944 empresas com alvará) e 


de uma grande segmentação as margens de lucro das empresas estão cada vez mais reduzidas. 


Segundo Moura e Teixeira (2007), existe uma “carência de dados [que] impossibilita a análise 


aos casos passados e a implementação de medidas preventivas e de controlo adequadas”, algo 


que de resto o Tribunal de Contas (2009) também defende. Este facto impede que haja uma 


posição concertada no sector da construção. Como tal, técnicas que permitam minorar 


desperdícios são uma forma eficiente de cortar custos e assim aumentar ganhos.  


Nesta perspectiva fará sentido analisar os desperdícios identificados no sector da 


construção portuguesa, nomeadamente no que diz respeito a atrasos na construção e à sua 


origem.  


Moura (2003), propõe a seguinte classificação, quanto às origens dos atrasos na 


construção: 


 imputáveis ao dono de obra, quando dizem respeito a alterações unilaterais do 


contrato, atrasos nos pagamentos ou na disponibilização dos elementos do 


projecto; 


 imputáveis ao empreiteiro, quando dizem respeito à falta de enquadramento 


técnico e logístico, mobilização tardia de equipas, falhas de fornecedores e/ou 


subempreiteiros e deficiências ao nível da gestão e organização; 


 imputáveis a terceiros, no que diz respeito a casos de força maior, imprevistos 


ou fortuitos, situações naturais e situações incontroláveis. 
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Os atrasos na construção mais importantes para os respondentes ao estudo elaborado 


por Couto e Teixeira (2007) foram: 


 falhas no projecto (ambiguidades, erros, omissões, escassez de detalhes); 


 utilização de um sistema de contrato que tem  como único critério a solução 


mais económica; 


 deficiente planeamento, gestão e controlo de actividades/material/mão-de-obra; 


 falta de qualificação da mão-de-obra; 


 dificuldade em obter licença e autorizações por parte das autoridades. 


No que diz respeito à implementação de LC em Portugal, o autor tem conhecimento de 


algumas aplicações práticas desta filosofia, nomeadamente num trabalho efectuado pela 


OPCA SA em parceria com o Instituto Superior Técnico onde se estudou a aplicação do LPS 


como sistema de controlo da produção (Peneirol, 2007) e em algumas obras piloto das 


empresas intervenientes na presente dissertação. 


2.5 COMPARAÇÃO ENTRE A CONSTRUÇÃO TRADICIONAL E LEAN CONSTRUCTION 


Importa perceber quais as bases do sistema utilizado na construção tradicional. De 


acordo com o relatório da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas 


(AECOPS) (2006), a indústria deverá procurar ser identificada como um sector cuja acção se 


fundamenta no conhecimento e nas expectativas da procura. Afirmando ainda, que é 


necessário ter constantemente presente as necessidades dos utilizadores finais. Esta afirmação 


vem de encontro ao principio Lean Construction de Foco no consumidor. 
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Segundo Koskela (2000), o sistema de produção na construção manteve-se como 


produção artesanal até à primeira parte do século XX. O mesmo autor aponta as seguintes 


falhas ao sistema de construção tradicional: 


 Aquisição de projectos pela oferta mais baixa origina a erosão das propostas e 


degradação dos projectos; 


 Subcontratação, muitas vezes estratificada, leva à gestão de contratos em vez 


de gestão da produção; 


 Aquisição de elementos através consultas de mercado retira tempo à pré-


fabricação. 


Perante estas falhas põe-se a seguinte questão, porque foi adoptado o modelo de 


construção tradicional? Segundo Johnson e Kaplan (1987) o modelo de conversão é originário 


do século XIX, numa altura em que as empresas se centravam numa só conversão. À medida 


que as organizações se tornaram mais complexas, os problemas de conversão tornaram-se 


mais visíveis dadas as falhas conceptuais do modelo. 


De acordo com um estudo sobre realidade da indústria da construção finlandesa que 


encontrou as seguintes causas para derrapagens de prazos (Naaranoja & Uden,2005), muitas 


delas são certamente causas comuns com a realidade portuguesa: 


 Falta do processo de tomada decisões; 


 Falta de tempo para planear; 


 Dificuldade em actualizar os regulamentos da construção; 


 Utilizadores não sabem o que precisam; 


 Falta de confiança; 
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 Falta de ponderação de riscos; 


 Resistência ao uso de Tecnologias de Informação; 


 Falta de gestão das alterações. 


A tabela seguinte de Abdelhamid e Salem (2005) faz o resumo dos dois sistemas em 


análise, salientando que se o objectivo dos dois sistema é o mesmo a forma o executar é 


claramente diferente: 


Tabela 2.6 – Análise entre a construção tradicional e Lean Construction (Abdelhamid & 
Salem,2005) 


Construção Tradicional Lean Construction 
Sabe-se como transformar os materiais em 
estruturas. 


Sabe-se (ainda) como transformar materiais em estruturas.


Espera-se ter problemas de projecto durante a 
construção, que irão ser reprocessados pela equipa 
da construção. 


Executa-se o produto e o processo construtivo em 
simultâneo por forma a evitar erros/omissões que originam 
problemas de execução. 


Os engenheiros são os únicos responsáveis pelo 
planeamento. 


Os engenheiros são os primeiros planeadores do processo 
sendo que os encarregados e trabalhadores são os últimos. 


Assume-se que a redução de custo de uma peça 
reduz o custo de todo o projecto – o todo é igual a 
soma das partes. 


Trata-se o projecto como um todo e usa-se o Target 
Costing para conseguir reduções de custos – o todo é maior 
que a soma das partes. 


Utiliza-se o push para aumentar a produtividade ao 
nível local pensado, erradamente, que aumentará a 
eficiência global. 


Utiliza-se o pull para alcançar um maior processamento 
considerando ser a única forma de alcançar eficiência 
global. 


Gere-se os processo utilizando elementos da gestão 
de custos – os quais são base para pagamentos. 


Usam-se elementos da gestão de custos como inputs para o 
planeamento e controlo das operações de produção. 


Guiam-se pelo paradigma custo/tempo/qualidade. 


Desafia-se o paradigma dos Custo/tempo/qualidade 
removendo as fontes de desperdícios da 
concepção/produção para promover melhor fiabilidade do 
fluxo de trabalho. 


Não se controla ou planeia as operações de 
produção a não ser que existam desvio de custo e 
tempo– espera-se até que os problemas aconteçam 
para reagir e por o projecto no rumo definido. 


Planeiam-se e controlam-se as operações de produção com 
o intuito de impedir desvio de tempo e custos. 


Considera-se valor para o cliente quando a 
performance do produto é maximizada em relação 
ao custo – Abordagem Value engineering. 


Considera-se Valor para o cliente quando o valor do 
produto é aumentado (a infra-estrutura corresponde 
efectivamente às necessidades do cliente gerindo o 
processo de valor na construção – abordagem Value-based 
management. 
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Como súmula a perpectiva Lean Construction, argumenta que se deve primeiro 


assegurar a fiabilidade do planeamento geral, isto é manter um fluxo constante e só depois 


tentar acelerar o processo (Ballard & Howell, 2003). A construção tradicional se preocupa 


principalmente com tentar acelerar os processos, não se preocupando com a fiabilidade. 


2.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE E A LEAN 


CONSTRUCTION 


Uma vez que a Lean Construction é algo recente no panorama nacional, propõe-se 


estabelecer um paralelismo com um Sistemas de Gestão de Qualidade em vigor na indústria, 


neste caso a ISO 9001 já que tem uma grande aceitação por parte das empresas. 


Assim, neste subcapítulo propõe-se uma análise das principais vantagens, 


desvantagens e barreiras de implementação da Lean Construction, comparativamente a um 


Sistema de Gestão da Qualidade, através da norma ISO 9001. 


A Norma ISO 9001 tem objectivos similares à filosofia Lean Construction. Segundo 


Chew e Chai (1996), os objectivos a atingir com a implementação com a norma ISO 9001 


são: 


 Foco nas necessidades do consumidor; 


 Aplicar uma relação fornecedor/cliente bem definida e com parâmetros bem 


definidos; 


 Desenvolver um sistema de prevenção de erros na organização; 


 Estabelecer instruções e procedimentos claros, documentados e sistemáticos a 


serem seguidos por todos na organização. 
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A Lean Construction tem também como principal foco as necessidades do 


consumidor, procura estabelecer parcerias com os fornecedores, tem um sistema incorporado 


de prevenção de erros e vai além disso com o conceito de kaizen, ou seja a melhoria continua. 


Finalmente procura ter uma monitorização visual das actividades por forma a expor a todos os 


intervenientes os problemas na produção Liker (2004). 


2.6.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ISO 9001 


De acordo com o estudo de Turk (2006), as principais vantagens da implementação da 


norma ISO 9001 são: 


 Melhoria da imagem da empresa; 


 Melhoria na definição de responsabilidades na empresa; 


 Aumento da comunicação com os clientes; 


 Melhoria dos procedimentos da empresa; 


 Melhoria no controlo das empresas responsáveis pelas subempreitadas. 


Dissanayaka et al. (2001), apontam as inúmeras vantagens para a implementação da 


ISO 9001, das quais se apresentam as mais representativas de acordo com o estudo: 


 Sistematização do registo de actividades; 


 Melhoria de comunicação interna; 


 Melhoria no sistema de avaliação da performance interna da empresa; 


 Aumento da competitividade da empresa; 


 Melhoria contínua das operações. 


Turk (2006) assinala que a maior desvantagem na implementação da norma ISO 9001 


é o aumento da documentação, que está de acordo com os resultados que o estudo de 







LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN CONSTRUCTION NA ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIOS NA 


CONSTRUÇÃO PORTUGUESA 


 


- 31 - 
 


Dissanayaka et al. (2001) apresentam. Todavia estes últimos apresentam outras desvantagens 


na implementação da ISO 9001, tais como o acréscimo dos custos do projecto, aumento da 


burocracia e o agravamento do tempo de gestão de topo. 


Estas desvantagens são colmatadas com as vantagens da filosofia Lean Construction. 


2.6.2 BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO E RAZÕES DE INSUCESSO DA ISO 9001 


Segundo o estudo de Hiyassat (2000) o principal problema na implementação da 


norma ISO 9001 é a resistência à introdução de um novo sistema, com uma elevada 


percentagem de trabalhadores com a percepção de que o seu trabalho ficou dificultado com a 


implementação. 


Noutro estudo efectuado por Turk (2006), estabelece-se que as barreiras à 


implementação mais significativas são: 


 A extensa duração do processo de registo; 


 A certificação aumentou as despesas; 


 A gestão de topo não está aberta à investigação e à crítica; 


 É necessária uma reestruturação de procedimentos de forma a implementar o 


SGQ. 


Algumas destas causas são comuns à LC, como será enunciado em 2.6.3. 


2.6.3 CONCLUSÕES DA COMPARAÇÃO ENTRE A ISO 9001 E A LEAN CONSTRUCTION 


A LC e os Sistemas de Gestão de Qualidade, neste caso tomando por referencia os 


SGQ conformes com a ISO 9001, têm objectivos em comum como já foi acima referido, no 


entanto as medidas para atingir estes objectivos são radicalmente diferentes. 
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As desvantagens identificadas por Dissanayaka et al. (2001) correspondem quase 


completamente às vantagens da LC. Neste mesmo estudo, os respondentes, quando 


confrontados com as vantagens percepcionadas da implementação da norma ISO 9001, 


remeteram para último lugar com elevados índices de conotação negativa os pontos que dizem 


respeito à melhoria da relação com fornecedores e à diminuição da duração total do projecto. 


Estes pontos são claramente grandes vantagens da LC face à ISO 9001. 


Assim sendo, pode concluir-se que, apesar de objectivos aparentemente comuns aos 


dois sistemas, temos metodologias radicalmente diferentes com consequências 


diametralmente opostas. 


Relativamente às barreiras na implementação temos em comum a resistência à 


mudança e a falta de compromisso da gestão de topo. No entanto, no caso da implementação 


de SGQ conformes com a ISO 9001, temos um acréscimo no custo total da obra que é algo 


claramente prejudicial a quando de uma implementação. 


2.7 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 


A Lean Construction teve origem no Toyota Production System que permitiu à Toyota 


alcançar patamar de maior construtor mundial. 


O autor espera que a LC responda às necessidades do sector como aliás ocorreu noutro 


países. A titulo de exemplo um dos projectos mais simbólicos da implementação Lean, foi o 


Terminal 5 de Hearthrow, o primeiro grande projecto a cumprir o prazo nos últimos 40 anos 


no Reino Unido (Ballard et al., 2007) e ficou 10% abaixo do orçamento, significando uma 


poupança de $125 milhões. Para se ter noção da magnitude deste projecto é de referir que os 


fornecimentos que aconteciam a cada 30 segundos. 
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Os princípios da filosofia Lean Construction são (Diekmann et al., 2004): 


 Foco no consumidor; 


 Cultura/Pessoas; 


 Organização do local de trabalho/Padronização; 


 Eliminação de desperdícios; 


 Melhoria contínua e qualidade intrínseca. 


Os desperdícios são dos sistemas de produção são  


 os tempos de espera; 


 processamento; 


 deslocação; 


 planeamento; 


 inventário; 


 sobre-produção; 


 correcção; 


 Making-Do. 


As reduções de desperdícios são visíveis também com o aumento do PPC.O caso do 


projecto CCSR (Ballard, 2000), foi dos primeiros casos de estudo com implementações do 


LPS. Os resultados apresentaram um aumento claro da PPC, que era inicialmente de 56% e 


que após três meses se cifrou acima de 70%, assim sendo o LPS é tido como uma ferramenta 


fundamental para a implementação da Lean Construction 


De facto a Lean Construction é particularmente recente a nível nacional e segundo 


Moura e Teixeira (2004) existe uma “carência de dados no sector da construção portuguesa” 
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que inviabiliza uma posição concertada do sector. Assim este trabalho pretende identificar os 


problemas do sector da construção portuguesa e indicar as técnicas LC para solucionar os 


problemas encontrados. 
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3. METODOLOGIA 


3.1 ANÁLISE GERAL DA METODOLOGIA 


Este capítulo explica o método científico adoptado na realização deste estudo. 


Atravessa as várias etapas preconizadas com o intuito de responder à hipótese de estudo, a 


saber: 


 Revisão bibliográfica; 


 Definição do universo de estudo; 


 Elaboração do questionário; 


 Realização das entrevistas; 


 Análise de dados e a sua discussão; 


 Limitações ao estudo. 


 


Esta dissertação teve por base uma revisão bibliográfica e uma série de entrevistas a 


elementos chave em empresas do sector da construção portuguesa propensas à inovação. As 


temáticas estudadas na revisão bibliográfica foram Lean Production, Lean Construction, 


desperdícios na construção e técnicas de implementação Lean Construction. 
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Figura 3.1 - Metodologia 


A base desta investigação são as entrevistas realizadas a elementos experientes do 


sector da construção portuguesa em empresas inovadoras. O objectivo destas entrevistas é 


compreender os principais problemas do sector, segundo o empreiteiro, atravessando as 


diversas fases, a saber, fase de concurso, fase de preparação e fase de execução de obra. As 


perguntas incidem sobre os desperdícios de materiais e atrasos, passando pelo fluxo de 


informação ao longo do processo. 


3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 


Numa primeira fase, executou-se uma pesquisa em diversas fontes, tais como 


bibliotecas online (Science direct, B-on, ASCE); bibliotecas físicas; google scholar; MIT e 


grupos internacionais sobre Lean, nomeadamente International Group for Lean Construction 
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(IGLC) e Lean Construction Institute (LCI), sendo que esta investigação incidiu 


principalmente nos seguintes temas: 


 Contexto histórico do Sistema de Produção da Toyota 


 Conceitos de Lean Production e Lean Construction 


 Implementação de Lean Construcion, na perspectiva de casos de estudo 


 Vantagens e desvantagens da Lean Construction comparativamente à 


abordagem tradicional 


 


3.3 DEFINIÇÃO DO UNIVERSO 


Este estudo incide sobre um universo intencional, uma vez que a sua selecção foi 


realizada em função dos objectivos do estudo, sendo especulativa a generalização dos 


resultados obtidos a todo o sector da construção. Pretende-se que o universo recaia sobre as 


empresas do sector da construção civil e obras públicas com propensão para a inovação. 


Assim, esta é constituída pelas empresas de construção civil e obras públicas associadas à 


COTEC (Associação Empresarial para a Inovação) e pelas empresas do sector da construção 


com actividades de Investigação & Desenvolvimento (I&D) reconhecidas pelo GPEARI 


(Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais) do Ministério da 


Ciência e do Ensino Superior. 


A COTEC foi constituída em Abril de 2003 na sequência de uma iniciativa do então 


Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, apoiada pelo Primeiro-Ministro, e recebeu a 


adesão de um conjunto de empresas cujo valor acrescentado bruto global representava, em 


2002, cerca de 18% do PIB nacional. No sector da construção civil e obras públicas, são 13 as 


empresas associadas. 
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O GPEARI é um organismo sucessor do OCES (Observatório da Ciência e Ensino 


Superior) e este último do OCT (Observatório das Ciências e das Tecnologias). Integra 


também parte das atribuições do ex-Gabinete de Gestão Financeira da Ciência e do Ensino 


Superior. O GPEARI disponibiliza no seu sítio da internet uma base de dados de instituições 


com actividades de I&D. A informação que constitui esta base de dados é proveniente da 


resposta ao Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional referente ao ano de 2007 


(IPCTN07). O número de entidades que, para o ano de referência, declararam ter 


desenvolvido actividades de I&D, particularmente no sector da construção (CAE rev 2.1: 45 – 


Construção; CAE rev 3: 42 – Engenharia Civil), sem Fins Lucrativos (IPSFL), é 11. 


Da reunião das listas destes dois organismos tem-se um total de 24 empresas, das 


quais 2 se repetem nos dois requisitos. Assim, tem-se um total de 22 Empresas. Destas, 


apenas 12 são certificadas pelas normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 


18001, simultaneamente (quer seja pela APCER, pelo IPAC ou pela BUREAU VERITAS), 


característica que por também ser considerada como indicadora de inovação, especialmente se 


as empresas possuírem a norma à mais de 5 anos. 


Finalmente, das 12 empresas que cumpriram todos os requisitos até então, somente 10 


delas apresentam a classificação de 9 numa das 4 primeiras subcategorias da 1ª categoria 


(Edifícios e Património Construído) do alvará, segundo o sítio da internet do INCI. Assim, a 


população-alvo deste estudo constitui o seguinte grupo de empresas: 


 Construções Gabriel A. S. Couto, SA; 


 Edifer SGPS, SA; 


 Ensul-Meci – Gestão de Projectos de Engenharia, SA; 


 Grupo Lena; 
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 Grupo Soares da Costa SGPS, SA; 


 Mota-Engil SGPS, SA; 


 MSF SGPS, SA; 


 Opway SGPS, SA; 


 Somague SGPS, SA; 


 Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, SA. 


3.4 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 


A elaboração do questionário teve por base a revisão bibliográfica, descrita em 3.2, 


com o intuito de caracterizar os procedimentos das empresas inovadoras e com maior 


propensão para a implementação de Lean Construction na construção portuguesa. Assim 


como identificar potenciais falhas na abordagem tradicional. Os tópicos pesquisados para a 


formulação do questionário foram: 


 Causas de desperdícios no sector da construção; 


 Analisar o fluxo de informação ao longo do tempo de obra. 


O questionário é maioritariamente qualitativo por duas razões primordiais, a pesquisa 


qualitativa oferece descrições mais complexas e tenta explicar as noções mais intrínsecas e 


insinuar correlações, porque pode existir uma relutância de certas empresas em fornecer dados 


concretos sobre a empresa ou, noutros casos estes dados serem inexistentes. A excepção são 


as questões sobre os fluxo de informação nos quais se utilizaram variáveis de escala 


quantitativas, que foram ensaiadas num pré teste explicado em 3.5. 


O modelo do questionário está presente em Anexo. 
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3.5 REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 


Como método de recolha de dados efectuaram-se entrevistas pessoais, com base na 


entrevista estruturada com recurso a um questionário, sendo que o entrevistado tinha a 


oportunidade de ter conversa livre em torno do tema. A finalidade deste tipo de entrevistas é a 


verificação e o aprofundamento de informações relacionados com a temática em estudo. 


A primeira entrevista serviu de pré-teste. Demorou mais algum tempo, pois discutiu-se 


em profundidade com o entrevistado alguns aspectos do questionário que necessitavam de ser 


optimizados para potenciarem respostas rápidas e precisas pelos respondentes do estudo. A 


informação obtida no pré-teste permitiu optimizar a escala de Likert (exemplo: Figura 3.2) 


por forma a fazer corresponder às respostas qualitativas uma escala quantitativa que promove 


uma maior facilidade de resposta e também uma maior compreensão do questionário. 


Figura 3.2 – Escala de Likert 


Valor na 
Escala 


0 1 2 3 4 5 


Descrição 
Não sabe/Não 


aplica 
Nada 


Relevante 
Pouco 


Relevante 
Neutro Relevante 


Muito 
Relevante 


 


Após esta fase inicial de reajustamento do questionário, as entrevistas realizaram-se 


em reduzidos intervalos de tempo, com oportunidade dos respondentes de expressarem as 


suas opiniões de forma à permitir uma conversa livre em torno à problemática estudada. 


Evidentemente que em qualquer situação de possível dúvida na interpretação do questionário 


o autor estava disponível para poder esclarecer o respondente de forma inequívoca dada a 


natureza da entrevista. 


Os encontro foram realizadas num período de tempo de 6 meses, tendo implicado 


várias deslocações de norte a sul do país, desde Vila Nova de Famalicão à Vidigueira. 
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Em algumas situações foram necessárias varias insistências telefónicas, emails e 


contactos pessoais, de forma a marcar as entrevistas em tempo útil para a realização da 


dissertação. 


 


3.6 ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 


As respostas obtidas ao questionário foram inseridas no SPPS v17 e posteriormente 


analisadas de acordo com os critérios estatísticos. As causas de desperdícios indicadas como 


relevantes foram escolhidas com base numa frequência média na escala de resposta superior 


3,5 e com um desvio padrão inferior a 1. 


3.7 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 


Este capítulo explica a metodologia seguida para garantir a fiabilidade dos resultados 


do estudo, nomeadamente no que diz respeito à formulação do universo do estudo e aos 


procedimentos a quando da formulação do questionário e nas entrevistas pessoais nas 


empresas. 


O universo foi escolhido de forma a garantir empresas propensas à inovação da 


indústria da construção portuguesa. 


O questionário foi estabelecido de forma a responder à questão enunciada na hipótese 


de estudo, designadamente nas causas de desperdícios e no fluxo de informação do processo 


construtivo. 
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4.1.2 ANÁLISE DE DADOS DA FASE DE CONCURSO 


 


Tabela 4.1 – Análise das causas na Fase de Concurso 


 


Relevante 
+ 


Muito Relevante 
(%) 


Média 
Desvio 


Padrão 


Missing 


Values 


(%) 


Interacções entre vários intervenientes 44 3,37 0,967 0 


Aprovação de desenhos 52 3,73 1,116 3,7 


Burocracia 48 3,27 1,116 3,7 


Escassez de detalhes de projectos 85 4,26 0,712 0 


Legislação actual 70 3,93 0,829 0 


 


No entender dos entrevistados os principais problemas no que diz respeito a atrasos na 


construção, no âmbito da fase de concurso são, sem dúvida, os detalhes de projecto e a 


mudança de legislação, particularmente importante actualmente devido à alteração das 


responsabilidades dos intervenientes, nomeadamente no que diz respeito aos erros e omissões. 


Estas preocupações dos respondentes são perceptíveis na Tabela 4.1. 


A Figura 4.4 ilustra-se a primeira causa acima descrita, dos 27 entrevistados, 9 


consideraram esta causa relevante e 11 consideraram-na muito relevante para atrasos na 


construção, que parece vir de encontro às conclusões de Teixeira et al. (2005), e às 


declarações de muitos dos entrevistados que apontam frequentemente um mau projecto como 


a principal dificuldade para o sector da construção. 
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4.3.2 PERDAS DE MATERIAL 


 


Tabela 4.3 – Análise das causas na Fase de Execução de Obra para Perdas de Material 


 


Relevante 


+ 


Muito 


Relevante 


(%) 


Média 
Desvio 


Padrão


Missing


Values


(%) 


Falta de informação sobre tipos e especificações 


de determinados materiais 
40 2,90 1,322 0 


Mudança e revisão de projecto 87 4,20 0,664 0 


Erros em informações sobre tipos e especificações 


de determinados materiais 
73 4,03 0,765 0 


Pedidos de material que não correspondem com o 


requerido no projecto 
20 2,79 1,177 3,3 


Pedidos de material em excesso, ou por defeito, 


devido a erros de interpretação de quantidade 
67 3,77 0,626 0 


Pedidos de material em excesso, ou por defeito, 


devido a falta de coordenação entre o armazém e 


as equipas de construção 


10 2,57 0,971 0 


Destruição de material devido a deficiente 


armazenamento e tratamento 
33 2,90 1,348 0 


Planeamento imperfeito 20 2,77 1,104 0 


Erros de trabalhadores 37 3,10 1,125 0 


Falta de controlo de material no estaleiro 40 3,10 1,296 0 
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4.3.3 ATRASOS NA CONSTRUÇÃO 


Tabela 4.4 – Análise das causas na Fase de Execução de Obra para Atrasos na Construção 


 


Relevante 
+ 


Muito 
Relevante 


(%) 


Média 
Desvio 
Padrão 


Missing 
Values 


(%) 


Interacções entre vários intervenientes 83 4,03 0,615 0 
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto 93 4,30 0,596 0 
Falta de informação sobre tipos e especificações de 
determinados materiais 


37 3,30 0,988 0 


Erros em informação sobre tipos e especificações de 
materiais 


17 3,00 0,910 0 


Existência de contradições entre documentos 60 3,70 0,651 0 
Atrasos na aprovação de desenhos 40 3,43 0,858 0 
Atrasos no fornecimento de material 70 3,97 0,765 0 
Recepção de material que não corresponde totalmente ao 
especificado em projecto e que tem de se proceder à sua 
substituição 


37 3,10 1,062 0 


Atrasos no transporte e/ou instalação de equipamento 37 3,27 0,980 0 
Escassez de equipas 63 3,73 0,640 0 
Planeamento geral irrealista 70 3,87 0,681 0 
Retrabalho devido a erros de trabalhadores 27 2,93 0,907 0 
Escassez de equipamentos 23 2,87 1,074 0 
Acidentes devido à falta de segurança 27 3,00 1,225 3,3 
Cash flow irregular 33 3,17 0,950 0 
Condições meteorológicas adversas 70 4,00 0,788 0 
Burocracia 30 2,97 0,964 0 
Condições locais imprevisíveis 80 4,00 0,643 0 


 


A filosofia Lean Construction tem, segundo Mohan e Iyer (2005), uma das suas 


principais vantagens na redução da duração do projecto, nomeadamente através da redução de 


desperdícios. Assim será importante obter dados relativos a esta problemática. 


Para os entrevistados da Fase de Execução de Obra as maiores causas de atrasos da 


realidade portuguesa são: 


 Interacções entre vários intervenientes 


 Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto 
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4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 


Este capítulo efectua a descrição dos problemas encontrados nas diversas fases 


estudadas, nomeadamente no que diz respeito aos desperdícios e atrasos nos procedimentos 


que envolvem os pedidos de esclarecimento. 


As causas relevantes para os intervenientes nas diversas fases foram: 


Tabela 4.5 – Síntese dos desperdício 


Fase da Obra 
Tipo de 


Desperdício 
Causa do Desperdício 


Concurso Atrasos 
Escassez de detalhes de projectos 
Legislação actual 


Preparação Atrasos 


Falta de informação sobre tipos e especificações de 
materiais 
Existência de contradições entre documentos 
Interacções entre vários intervenientes no processo 
construtivo 
Incompatibilidades entre projectos 
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto 


Execução de 
Obra 


Perdas de 
Material 


Mudança e revisão de projecto 
Erros em informações sobre tipos e especificações de 
materiais 
pedidos de material em excesso devido a erros de 
interpretação de quantidade 


Atrasos 


Interacções entre vários intervenientes 
Retrabalho devido a mudança e revisão de projecto 
Existência de contradições entre documentos 
Atrasos no fornecimento de material 
Escassez de equipas 
Planeamento geral irrealista 
Condições meteorológicas adversas 
Condições locais imprevisíveis 


 


Neste capítulo foi também analisada a temática dos pedidos de esclarecimento no que 


concerne aos tempos de resposta, ao número de pedidos e ao tempo de execução de um 


pedido.  
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 


5.1 FASE DE CONCURSO 


A filosofia Lean Construction, advoga a realização do processo de design de uma 


forma colaborativa inclusivamente atravessando várias fases, segundo Ballard et al. (2007). 


Assim o problema dos detalhes de projecto seria minimizado, no entanto este tipo de 


procedimento não será executável em termos de concurso público, dado que aí existe uma 


clara clivagem entre o Dono de obra/projectista e o empreiteiro. Nos trâmites actuais existe 


um processo colaborativo dois a dois, numa primeira fase entre o Dono de obra e o projectista 


e numa segunda fase o entre empreiteiro e o dono de obra. Este facto em conjunto com o facto 


de o projectista não ser responsabilizado legalmente permite que o projectista possa não 


acompanhar o projecto todo, desperdiçando-se assim tempo e recurso em pedidos de 


esclarecimento. Assim para uma implementação imediata seria preferível aplicar a filosofia 


Lean em projectos de Concepção Construção. Outra proposta LC de atenuar este problema 


será a formação uma equipa multidisciplinar, com os intervenientes a terem noções de 


produção e de projecto. 


A mudança da legislação produzida pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, implica uma maior 


responsabilização do empreiteiro no que diz respeito aos erros e omissões do projecto. Estes 


são agora um encargo do empreiteiro quando não detectados em fase de concurso. Esta causa 


só poderá ser resolvida na perspectiva Lean se existir uma verdadeira colaboração no processo 


de construção e também uma maior responsabilização dos intervenientes pela obtenção de 


qualidade. 


Em relação ao fluxo de informação, pode-se afirmar que, face aos dados obtidos na 


entrevistas, os períodos de concurso são de curta duração na perspectiva do empreiteiro, pois 
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este, nos moldes actuais, tem que fazer uma avaliação aprofundada do projecto para se 


defender em relação aos erros e omissões. Em relação ao tempo de respostas as 2 semanas ou 


mais para receber uma resposta satisfatória a um pedidos de esclarecimento parecem algo 


excessivas, dado que para um prazo mínimo legal de 20 dias significaria que só teriam uma 


semana para utilizar a informação. Este facto, pode querer dizer que a cadeia 


Empreiteiro/Dono de obra/Projectista é demasiado longa ou pouco flexível para responder aos 


prazos curtos da fase de concurso. Uma proposta de resolução é dada pela Associação 


Portuguesa de Projectistas e Consultores (APPC) (2005) que recomenda que “qualquer 


projecto a partir de certa importância deveria ser obrigatoriamente sujeito a revisão por 


entidade independente”, parafraseado de (Couto & Teixeira, 2006). 


A Tabela 5.1 faz uma súmula das técnicas apresentadas como possível resolução dos 


problemas encontrados na Fase de Concurso e avalia se os mesmo já são utilizados no sector 


da construção portuguesa. 


Tabela 5.1 – Técnicas Lean Construction a adoptar em Fase de Concurso 


 Adoptado A adoptar 


Equipas Multidisciplinares x - 


Ambiente colaborativo x - 


Projectos de Concepção Construção x - 


 


5.2 FASE DE PREPARAÇÃO DE OBRA 


Na fase de preparação de obra das causas relevantes para os entrevistados que 


contribuem para atrasos na construção existem duas categorias que podem ter soluções com  a 


filosofia Lean Construction. A primeira diz respeito a problemas de projecto, na qual se 


incluem a existências de contradições entre documentos, as incompatibilidades entre 
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projectos, a falta de informação sobre tipos e especificações de materiais. Estas causas podem 


ser minimizadas de acordo com a filosofia Lean Construction, pois existe uma maior 


colaboração entre os intervenientes e uma cultura de responsabilização pela qualidade, ou seja 


fazer bem à primeira sendo que todos os intervenientes têm uma obrigação de verificar os 


padrões de qualidade. A causa retrabalho devido a mudança e revisão de projecto está também 


relacionada com problemas de projecto mas tem outra consequência, que é o “já agora” 


referido pelo Tribunal de Contas (2009) ou seja trabalhos não previstos mas que, dado a 


revisão do projecto, se realizam. Este feito contribui para um acréscimo do custo total da obra, 


como foi o caso da Casa da Música, em que existiram alterações de projecto e também os 


trabalhos não previstos. A filosofia Lean Construction propõe por isso a minimização destes 


problemas com o planeamento no último momento responsável de acordo com o planeamento 


pull, que consiste em adiar toda a tomada de decisões até ao último momento por forma a 


tomar uma decisão consciente com o máximo de informação possível. Claro que para isto 


acontecer ter-se-á que possuir uma elevada flexibilidade no processo construtivo, em termos 


de fornecedores e de processos. A segunda categoria para atrasos numa fase de preparação 


decorre da falta de interacções entre os vários intervenientes. Esta causa está relacionada com 


a falta de colaboração entre os intervenientes, a solução preconizada pela filosofia Lean é a 


colaboração que atravesse todas as fases e dentro de cada fases os vários intervenientes. 


Relativamente ao fluxo de informação na fase de preparação, o aumento exponencial 


de pedidos de informação da fase de concurso para esta fase pode querer indicar que a maior 


parte dos problemas não são detectados nos prazos de concurso. Outra perspectiva é que, 


segundo algumas empresas entrevistadas, a fase de preparação acompanha toda a obra, tendo 


por isso uma maior duração e consequentemente mais pedidos de esclarecimento. De acordo 


com esta hipótese 44% dos entrevistados das empresas que executam a preparação durante a 
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obra afirmam ter mais que 100 pedidos de esclarecimento na fase de preparação, em 


comparação com os 29% das empresas que fazem preparação prévia à obra, parecendo 


confirmar que executar uma preparação anterior à entrada na obra ajuda a execução, o que 


vem de encontro aos princípios Lean de minimização de desperdícios com a utilização de 


engenharia de pré-produção e análise de viabilidade, para que na fase de execução numa 


situação óptima seja somente uma montagem. É de salientar, também, que mais de 100 


pedidos de esclarecimento era o valor máximo da escala, logo é difícil aferir se quão próximo 


de 100 está este valor. Quanto ao tempo de execução de um pedido de informação, a 


diminuição da fase de concurso para a fase de preparação pode ter que ver com a 


simplificação dos processos burocráticos e a necessidade mais imediata de informação. O 


tempo de resposta satisfatória demora 1 semana, sensivelmente o mesmo tempo que na fase 


de concurso. 


A Tabela 5.2 faz um resumo das técnicas apresentadas como possível resolução dos 


problemas encontrados na Fase de Preparação e avalia se os mesmo já são utilizados no sector 


da construção portuguesa. 


Tabela 5.2 - Técnicas Lean Construction a adoptar em Fase de Preparação 


 Adoptado A adoptar 


Técnicas de Pull - x 


Ambiente colaborativo x - 


Técnica de delayed commitment - x 
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5.3 FASE DE EXECUÇÃO DE OBRA 


Em relação às três causas para perdas de material, mudança e revisão de projecto, 


erros em informações de materiais e pedidos de material em excesso devido a erros de 


interpretação de quantidade, as técnicas de Just in Time (JIT) e work-in-place1 (WIP), que 


permitirão fazer face a alterações de projecto, dado que os materiais são adquiridos a curto 


prazo e assim sendo não serão desperdiçados. As técnicas de JIT e WIP podem contribuir para 


a minimização destas causas. Outras técnicas Lean Construction como o Delayed Comitement 


e a Pré-fabricação/estandardização podem também ajudar no controlo de desperdícios de 


material. O Delayed Comitement permite adiar a decisão de forma a poder-se produzir uma 


decisão fundamentada, numa situação óptima com toda a informação necessária. A pré-


fabricação/estandardização permitirá que a peça em excesso possa ser utilizada porventura 


noutro edifício e assim reduzir os custos e controlar de melhor forma os desperdícios de 


material (Tam et al., 2005). 


O facto de as empresas da construção não considerarem os materiais como um 


desperdícios, contribui para o encarecimento do estaleiro na medida em que é necessário um 


maior espaço de armazenamento. A filosofia Lean Construction contribui para uma 


diminuição destes custos pois requer menos stocks, equipamentos e trabalhadores em obra, já 


que existe uma planificação detalhada das necessidades da obra fazendo com que estes 


elementos só sejam requeridos em obra quando estritamente necessário. Esta abordagem pode 


também permitir um maior controlo em termos de segurança em obra. Os custos de estaleiro 


são referidos pelo Tribunal de Contas (2009) como uma causa importante para desvios de 


custos nas empreitadas. 


   
1 Técnica que promove a manutenção de stocks somente para actividades de curto prazo 
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A outra perspectiva abordada neste trabalho foram os atrasos na construção na fase de 


execução de obra. Relativamente a estes atrasos a filosofia Lean tem várias ferramentas para 


minimizar estes problemas. Concretamente no que diz respeito ao retrabalho devido a 


mudança e revisão de projecto e contradições entre documentos, a técnica de Delayed 


Commitement pode minorar significativamente o impacto destas causa, dado que as decisões 


só são tomadas no último minuto responsável e, espera-se, com um maior nível de 


informação. As interacções entre vários intervenientes, ou a falta destas, podem ser 


minimizadas com a colaboração entre os parceiros que a Lean Construction propõe desde o 


início do projecto até ao fim do mesmo. Os problemas de atrasos devido aos fornecimentos de 


material, encontram procedimentos Lean que ajudarão à minimização destas causas, tais como 


o JIT e o WIP. A escassez de equipas é algo que a Lean Construction ajuda a resolver 


nomeadamente com a utilização do LPS e em particular com predictable task times, que 


advoga um cálculo de rendimentos de actividades decididas em conjunto com os 


trabalhadores da linha da frente sendo também efectuado um registo da duração real de cada 


tarefa (Mohan, 2005). Estas técnicas permitem uma maior fiabilidade devido a um 


planeamento mais realista consequentemente existe uma menor necessidade de equipas. 


Assim o critério de selecção de subempreitadas e das equipas de trabalho poderá ser por 


qualidade e qualificações. O planeamento geral irrealista está relacionado com a escassez de 


equipas, assim as soluções Lean são o LPS e o predictable task times, com a adição dum 


aumento de detalhe as equipas de construção. 


A filosofia Lean Construction advoga a correcção da causa última do erro. Assim é 


importante referir que as causas aqui referenciadas serão identificadas e possivelmente 


resolvidas. 
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Os pedidos de esclarecimento nesta fase aumentam ainda mais comparando com as 


outras fases. Existem portanto um efeito de bola de neve, no qual os problemas pequenos de 


fácil resolução, se não detectados a tempo ao início, se tornam grandes e complexos na fase 


de execução, como ilustra a Figura 5.1 que relaciona a capacidade de influenciar o preço ao 


longo do projecto. Assim quanto mais cedo se fizer uma análise detalhada ao projecto melhor 


será o controlo de custo posterior. A corroborar esta hipótese está o facto de o impacto no 


custo total da obra dos detalhes de projecto e alterações de projecto, para os entrevistados, ter 


cada vez maior impacto à medida que a construção avança. De referir que nesta fase a 


diferença de preparação prévia à obra continua a fazer diferença pois os entrevistados que 


indicam fazer preparação antes admitem entre 150 e 200 pedidos de esclarecimento sendo que 


os que fazem preparação durante admitem mais que 200 pedidos de esclarecimento nessa 


fase. Outro aspecto importante a referir será o tempo de resposta satisfatória aos pedidos de 


esclarecimento, segundo 70% dos entrevistados este tempo é maior que duas semanas, numa 


fase de produção, que pode significar que o projectista muitas das vezes já não está envolvido 


no processo construtivo, ao principio contrário à filosofia Lean Construction. 


A Tabela 5.3 faz uma súmula das técnicas apresentadas como possível resolução dos 


problemas encontrados na Fase de Execução de Obra e avalia se os mesmo já são utilizados 


no sector da construção portuguesa 


Tabela 5.3 - Técnicas Lean Construction a adoptar em Fase de Execução de Obra 
 Adoptado A adoptar 


Last Planner System - x 
Ambiente colaborativo x - 
Kanban - x 
Work in Place - x 
Técnicas de Pull - x 
Equipas multidisciplinares x - 
5S’s - x 
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5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 


Neste capítulo foi discutida a aplicação das técnicas LC por forma a colmatar as 


causas de desperdício encontradas no capítulo 4. 


As soluções indicadas foram as seguintes: 


 Last Planner System; 


 Ambiente colaborativo; 


 Kanban; 


 Work in Place; 


 Técnicas de Pull; 


 Equipas multidisciplinares; 


 5S’s; 


 Técnica de delayed commitment; 


 Projectos de Concepção Construção. 


Como conclusão adicional, o autor considera que a LC numa fase inicial de 


implementação está mais direccionada para projectos de Concepção Construção e que as 


soluções disponíveis com esta filosofia são aplicáveis eminentemente na fase de execução de 


obra. 


  







LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE LEAN CONSTRUCTION NA ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIOS NA 


CONSTRUÇÃO PORTUGUESA 


 


- 84 - 
 


6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 


Neste capítulo realiza-se uma súmula dos resultados obtidos das três fases estudadas, 


propõe-se opções de pesquisa futura e discute-se as limitações do trabalho. 


6.1 FASE DE CONCURSO 


As causas com maior relevância neste fase para os entrevistados foram a escassez de 


detalhes de projecto e a mudança da legislação.  


A filosofia Lean Construction pode ser importante para minimizar estas causas, 


nomeadamente numa perspectiva de concepção construção. 


6.2 FASE DE PREPARAÇÃO 


No que diz respeito à fase de preparação as causas apontadas pelos entrevistados como 


sendo as de maior importância foram a falta de informação sobre tipos e especificações de 


materiais, a existência de contradições entre documentos, as falhas de interacção entre vários 


intervenientes no processo construtivo, retrabalho devido a mudança e revisão de projecto e as 


incompatibilidades entre projectos. 


A filosofia Lean Construction poderá dar um contributo para resolver estas causas, 


particularmente nas empresas que fazem preparação durante a fase de execução, pois são estas 


que têm procedimentos menos eficazes. 


6.3 FASE DE EXECUÇÃO DE OBRA 


Em relação a perdas de material em obra, os entrevistados indicaram como causas 


importantes a mudança e revisão de projecto, os erros em informações sobre tipos e 


especificações de materiais e os pedidos de material em excesso devido a erros de 


interpretação de quantidade. 
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Quanto aos atrasos na fase de execução de obra as causas relevantes foram a falta de 


interacções entre vários intervenientes, o retrabalho devido a mudança e revisão de projecto, a 


existência de contradições entre documentos, os atrasos no fornecimento de material, a 


escassez de equipas, o planeamento geral irrealista, as condições meteorológicas adversas e as 


condições locais imprevisíveis. 


A filosofia Lean pode ajudar a minimizar ou eliminar estas causas nesta fase 


particularmente, dada a sua componente prática, com a ajuda de técnicas como o Last Planner 


System e os 5 S’s em conjunto com os princípios colaborativos sustentados pela Lean 


Construction. 


6.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 


Em termos de limitações ao estudo é de referir que, ao realizar entrevistas as respostas 


podem ser condicionadas por forma a aumentar a performance da empresa em questão. Este 


estudo abordou as empresas com propensão para  a inovação no mercado da construção em 


Portugal. Pode pois considerar-se que o universo estudado constitui a vanguarda das empresas 


de construção em Portugal, pelo que será legitimo questionar-se sobre a possibilidade da 


realidade no universo estudado poder vir a ser a realidade da maioria do sector num futuro 


próximo. O estudo dessa possibilidade será um interessante futuro campo de estudo aberto. 


Ainda assim e até haver resultados nesse sentido, uma inferência dos resultados obtidos para a 


totalidade do sector é especulativa. 


Outra limitação do estudo é a falta de informação, no sector da construção portuguesa, 


sobre LC e a pequena divulgação dos episódios esporádicos onde existe de facto uma 


implementação LC. 
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6.5 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISA FUTURA 


Importa aferir a importância da pré-fabricação para a Lean Construction, 


nomeadamente até que ponto será um requisito para a implementação. 


Este trabalho no que concerne as entrevistas não abordou uma área Lean importante 


que diz respeito aos fornecedores e quais serão as melhores maneiras de tornar os 


fornecedores Lean. A título de exemplo ilustrativo, o caso da Toyota os fornecedores eram 


detidos em parte pela empresa. Poderá ser utilizado um rating de fornecedores que permita 


uma variação mínima destes para a realização de JIT com resultados positivos. 


Poderá ser também benéfico complementar este estudo com uma análise quantitativa 


dos resultados obtidos com a ajuda de um caso de estudo. 


Particularmente interessante será o estudo das sinergias entre a Lean Construction, que 


tem uma componente mais associada à produção, e o Building Information Modelling, BIM, 


pois este último tem o potencial de eliminar problemas indicados pelos entrevistados, 


nomeadamente na fase de projecto em a LC é menos eficaz. 
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