
Estudo de tempo para a aplicação do trabalho padron izado na construção de 
um edifício

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo de caso : Estudo em uma obra de uma construtora de grande porte. A obra
analisada localiza-se no município de Campinas-SP. Ela é constituída de 9 edifícios
de características distintas entre si, agrupadas de acordo com o seu estilo em I, II e
III, denominação atribuída pela empresa A. A obra está na fase de fundação, onde
serão executadas 509 estacas do tipo Franki.

INTRODUÇÃO
O lean construction, uma das derivações vindas dos estudos do Sistema Toyota de Produção que visa aplicar conceitos enxutos (lean) na construção civil, ainda está longe de alcançar os
resultados que a manufatura obteve. Esse trabalho teve como objetivos: aplicar partes de métodos lean paralelamente com partes de métodos tradicionais, como os de Taylor e Gilbreth para
estudar melhores formas de aplicação das ferramentas e documentos aplicados na manufatura pelo STP (Sistema Toyota de Produção) e; avaliar a construção no que diz respeito a aplicação dos
métodos. O estudo de caso foi realizado em uma obra na cidade de Campinas, mais especificamente na produção de concreto em betoneiras para a execução de estacas tipo Franki. A
importância da pesquisa foi a análise do método aplicado e sugestões de melhoria tendo como base as aplicações tradicional e lean. Os resultados se mostraram satisfatórios, trazendo novos
pontos a serem discutidos ou aplicados em futuras pesquisas de estudos de redução de tempo e aumento da qualidade na execução de serviços ligados a construção civil.

CONCLUSÃO
Comparando os métodos tradicionais aos métodos lean construction, os resultados mostraram que o
lean tem uma visão mais ampla do processo. Os métodos tradicionais focam a atividade em si,
enquanto o lean considera a demanda (takt time), fazendo com que os resultados sejam mais efetivos
para a indústria. Além disso, no tratamento dos dados, o método lean se mostrou mais efetivo, pois ao
contrário dos métodos tradicionais, não se calcula a média das medições, e sim o menor tempo
repetitivo, fazendo com que os maiores tempo coletados, ou seja, quando houve mais espera e
desperdício sejam eliminados dos cálculos.
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Instrumentos de Coleta de dados : A medição ocorreu com o uso de câmeras
filmadoras e fotográficas e cadernos de observação de campo. Foram utilizadas três
filmadoras simultaneamente. Além disso, foram coletados documentos da empresa e
foram realizadas perguntas informais a operários e a administração da obra.

Coleta de dados : A partir das filmagens, foram realizadas medições de tempos de
cada elemento de trabalho em cada ciclo gravado. As fotografias são essenciais para
a visão organizacional da obra e as anotações realizadas expõem os prazos, o ritmo
que a obra deve levar e a consciência desses prazos pelos operários.

RESULTADOS
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- A coleta de dados foi dificultada pela ocorrência de muitas atividades em paralelo;

- A coleta sob o ponto de vista tradicional fica facilitada, no entanto, ela fica sujeita a uma análise
subjetiva de quem está medindo;

- Como resultado, a visão tradicional resultou em tempos maiores de execução quando comparado a
análise lean;

- No que diz respeito à obra, percebe-se que há muito o que melhorar. Pelo GBO futuro, é possível
reduzir a mão de obra, aumentando a eficiência dos trabalhadores e reduzindo os desperdícios.

O processo pode ser dividido em dois subprocessos: O abastecimento da caçamba
e a dosagem propriamente dita. Houve a coleta de dados e esses processos foram
analisados com a análise tradicional de Taylor e paralelamente com a análise do
lean construction.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo observado 26,00 18,00 23,00 35,00 28,00 18,00 17,00 22,00 18,00 20,00

Eficiência 70% 90% 70% 50% 80% 90% 90% 80% 90% 90%

Tempo básico 18,2 16,2 16,1 17,5 22,4 16,2 15,3 17,6 16,2 18 17,37 10% 19

Tempo observado 20,00 16,00 10,00 13,00 10,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00

Eficiência 60% 60% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Tempo básico 12 9,6 9 11,7 9 7,2 5,4 7,2 7,2 7,2 8,55 10% 9

Elemento

Encher um balde de água, virar e despejar na betoneira 

4x.
1

Observação
Tempo básico 

médio Tolerância

Tempo padrão do 
elemento

2 Virar a boca da betoneira para o lado oposto.

Figura 5: Parte da tabela de estudo do tempo

Figura 6: Parte da tabela de estudo do método
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Encher um balde de água, virar e despejar na betoneira 

4x. 19

2 Virar a boca da betoneira para o lado oposto. 9

Diagrama de fluxo de processo

local: Obra

TEMPO (seg)
Descrição do elemento

Classificação do Elemento

Atividade: Dosagem do concreto

Figura 8: Folha de Estudo do Processo

Processo:
Dosagem e transporte de 

concreto

Data/Hora: 

26/11/2011
Página: 1

Funcionário:

Betoneiro 30 s 18 s 23 s 37 s 18 s 16 s 16 s 20 s 18 s 19 s 16 s

Betoneiro 53 s 72 s 58 s 50 s 51 s 57 s 238 s 57 s 47 s 51 s 51 s

Betoneiro 43 s 31 s 32 s 17 s 29 s 36 s 24 s 33 s 18 s 37 s 10 s 18 s

Colocar 4 baldes de água na 

betoneira

Virar betoneira e despejar cimento e 

agregados da caçamba na betoneira

Colocar mais 1 balde d'água
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ESTUDO DO 

PROCESSO

Operador Tomada de tempos
Menor 

Repetitivo
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Figura 9: GBO Atual Figura 10: GBO - Futuro

Figura 1: Maquete do projeto do edifício Figura 2: Estado atual da obra.

Figura 3: Local de execução da Estaca Franki

Figura 4: Visão Panorâmica da obra

Onde a classificação de cada atividade segue:


