
UMA ANÁLISE SOBRE O IMPACTO DOS
DESPERDÍCIOS NOS PROCESSOS
E COMO O LEAN PODE ATUAR
NA RETOMADA DESTE SETOR. 
Um estudo da Staufen
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1. A SITUAÇÃO ATUAL 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA A BAIXA RENDA 
NO BRASIL 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Para as indústrias que atendem ao Progra-
ma Casa Verde e Amarela e que possuem 
um teto para o valor dos imóveis comercia-
lizados, as dificuldades são ainda maiores, 
com as margens de lucro sendo duramente 
impactadas com o aumento de custos de 
mão de obra e de materiais.

Segundo dados do Sindicato da Indúst-
ria da Construção Civil de São Paulo (Sin-
duscon-SP), nos últimos 12 meses, a mão

Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), desde o se-
gundo trimestre de 2020, o peso - ou a relevância - dos 3 principais problemas 
enfrentados pela Indústria da Construção Civil vem sofrendo mudanças signi-
ficativas. O peso da falta ou o alto custo da matéria-prima - que não passava 
de 10% - hoje está acima de 46%, enquanto a elevada taxa de juros tem peso 
equivalente ao da carga tributária.

*Na pesquisa é so-
licitado que o em-
presário marque até 
três itens que cons-
tituíram problemas 
reais para sua em-
presa. Desta forma, a 
soma dos percentuais 
supera 100%. Aqui 
são apresentados 
o histórico dos três 
problemas mais assi-
nalados no primeiro 
trimestre de 2022.

Percentual de assinalações entre os principais problemas enfrentados pela Construção no trimestre (%)*

Fonte CNI Março/22

de obra direta teve um aumento de cus-
to de aproximadamente 6% e os materi-
ais de aproximadamente 16% no estado. 
Com isto, o Custo Unitário Básico Global 
(CUB) acumulou uma alta de 10% no mes-
mo período. Veja no gráfico abaixo a evo-
lução da participação dos componentes 
“mão de obra” e “materiais” no CUB no 
Brasil.

EVOLUÇÃO % DA PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO CUB BRASIL

Já a junção de inflação alta com o aumen-
to dos juros dificulta a entrada de novos 
clientes no mercado, que veem seu poder 
aquisitivo se deteriorando mês após mês 
e sua capacidade de pagamento diminuir 
devido à alta dos juros. Isto pode ser con-
firmado através dos dados de comparação 
de vendas do Programa Casa Verde e Ama-
rela do quarto trimestre de 2021 versus o

mesmo período de 2020, em que há uma 
queda de 16,6%, segundo dados da Câma-
ra Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC).

Diante deste cenário, afinal, como a in-
dústria da Construção Civil, sobretudo 
do segmento de baixa renda, pode atuar 
para recuperar as suas margens?

Fonte: Banco de Dados  CBIC
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2. REDUÇÃO DE CUSTO 
DOS MATERIAIS

Existem quatro maneiras de reduzir custos com os materiais. A primeira é através 
da negociação com os fornecedores. Mas esta redução - é importante ressaltar - 
depende muito mais do mercado do que da habilidade de negociação da área de 
suprimentos.

As duas próximas vêm através da engenharia de produto, com projetos que reduz-
am o uso de matéria-prima ou com o desenvolvimento de novos materiais de me-
nor custo. Este último – cabe dizer - muitas vezes tem um ciclo longo de aprovação 
e de legalização.

E a quarta - e última - se dá no canteiro de obras, através da redução de desperdí-
cios. Esta é rápida e muitas vezes bem simples de ser aplicada. Sempre que temos 
um retrabalho, por exemplo, temos desperdício de materiais para refazer, o que 
deveria ter sido feito de maneira correta logo da primeira vez. 

Componentes - como metais, louças, esquadrias de alumínio e de madeira, entre ou-
tros - com estoque excessivo devido a pedidos de grandes lotes de entrega, ficam 
muito tempo armazenados em condições precárias no canteiro e sofrem danos. Na 
maioria das vezes acabam descartados, pois seu retrabalho é inviável.

Este excesso também provoca transporte desnecessário de materiais de um local 
para outro, aumentando o risco de danos e o sucateamento de todos estes compo-
nentes. 

3. CAUSA RAIZ ATRA-
VÉS DOS 5 PORQUÊS

Nos casos citados anteriormente, para entender a causa dos retrabalhos e dos excessos de 
estoque, as equipes de obra podem utilizar ferramentas simples, como os 5 porquês. Eles 
devem investigar por que aquele retrabalho ou sucateamento aconteceu e se aprofundar a 
cada por quê, até chegar no que chamamos de causa raiz. É nesta causa, por fim, que de-
vemos focar a implementação de ações de correção, para que este retrabalho ou excesso de 
estoque não aconteçam novamente.

Por quê?

Por quê?

Por quê?

Por quê?

Por quê?

Por quê?

Estátua é lavada
frequentemente

Estátua com fezes
de pombos

Pombos atraídos
por mariposas
mortas

Mariposas atraídas
por iluminação
noturna

Problema:
Estátua desgastada

Causa raiz:
Iluminação noturna
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Solução: Trocar por iluminação LED, pois estas
não emitem luz ultravioleta não atraindo insetos
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4. REDUÇÃO DE CUSTO 
DE MÃO DE OBRA
Além do aumento nos custos de mão de 
obra, existe hoje no mercado uma grande 
escassez de profissionais qualificados para 
todas as atividades da construção civil. 
Analisando por este lado, o que deve ser 
feito para que possamos ganhar eficiência 
- produzindo a mesma quantidade, com a 
mesma qualidade e com menos pessoas?

Esta é a pergunta que todos nós devemos 
nos fazer diariamente e, mais uma vez, a 
resposta é a eliminação de desperdícios. 
Para entender por que falamos em elimi-
nar desperdícios, vamos analisar a figura 
abaixo.

16 100 (base)24 71

Construção Civil 
no Brasil Média no Brasil

Construção Civil 
em países

desenvolvidos
Média em países 

desenvolvidos

COMPARATIVO DE PRODUTIVIDADE

Fonte: WIOD, Conference Board. Elaboração FGV
Os números acima levam em consideração a média dos países desenvolvidos como base 100.
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Aqueles que pergun-
tam são considerados 

educados e
interessantes!

Perguntas levam a
afirmações concretas.

Perguntas significam 
liderança – falar

sobre ações laterais!

Perguntas apoiam
o foco sobre o tema

e o objetivo.

Aqueles que
perguntam, assumem

o comando!

Aqueles que fazem
perguntas, estimulam 

os processos de
pensamento dos

outros!
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A produtividade na construção civil precisa evoluir muito no Brasil. Isso é visível no desem-
penho das obras em geral, que poderiam ser mais ágeis, com menos desperdício de recursos 
e maior rentabilidade. E isso é mais gritante ainda na comparação com outros países. Um 
estudo da Fundação Getúlio Vargas para o Sinduscon-SP mostrou que a mão de obra do 
setor no Brasil é, em média, 30% menos produtiva do que nas outras nações pesquisadas.

Ao comparar com os Estados Unidos, por exemplo, a pesquisa concluiu que a mão de obra 
brasileira alcança apenas 20% da produtividade dos trabalhadores norte-americanos. Outra 
comparação: no período estudado, de 2003 a 2013, enquanto a produtividade na const-
rução civil daqui cresceu 20,6%, na China ela cresceu 108,4%.

Mas mesmo nos países desenvolvidos, a produtividade da construção civil fica abaixo da 
produtividade média da economia, que é a base (100) do comparativo do gráfico acima. 
Vemos que a indústria da construção civil tem um duplo gap, que precisa ser considerado: 
em relação à média nacional e em relação ao índice observado em países desenvolvidos. 
Este gap – é importante observar - se dá não só pela tecnologia, mas principalmente pelo 
acúmulo de desperdícios que encontramos em todos os processos de construção.

5. DESPERDÍCIOS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL
Além dos desperdícios que já citamos acima, existem inúmeros outros que são recorrentes 
neste setor e que precisam ser, pelo menos, minimizados para que a eficiência das obras 
possa aumentar.

MOVIMENTAÇÃO

Podemos começar pelo excesso de movimentação dos operadores na obra, que acontece 
devido a problemas que vão desde layout ruim do canteiro, passando pelo abastecimento 
de materiais, falta de organização e padrão nos processos. Melhorias no layout de armaze-
namento de componentes, criação de kits de componentes, padronização de processos e 
organização na execução das atividades são a base para minimizar este desperdício.

RETRABALHO

Outro desperdício é o retrabalho. Sempre que não fazemos certo da primeira vez, alguém 
tem que executar o retrabalho. Este alguém – vale ressaltar - deveria estar realizando uma 
atividade nova, mas não está. É neste momento que começamos a aumentar a quantidade 
de pessoas no canteiro para executar estes retrabalhos. Padronização do trabalho, trein-
amento com metodologias definidas e dispositivos a prova de falhas são técnicas necessárias 
para a eliminação destes retrabalhos.

ESPERA

Os tempos de espera – observados enquanto a equipe aguarda cremalheiras, guindastes, 
material de obra, ferramentas entre outros - também reduzem a eficiência. Neste caso, um 
bom plano logístico, além da separação da mão de obra de abastecimento da mão de obra 
de execução, a criação de kits e organização são primordiais para a eliminação deste des-
perdício.

PROCESSOS DESNECESSÁRIOS

Os processos desnecessários - ou com maior tempo de execução devido a condições precá-
rias de materiais ou ferramentas - também devem ser eliminados. Estes processos podem 
ser encontrados na grande quantidade de inspeções e reinspeções que são realizadas devi-
do à falta de robustez dos processos, por exemplo, ou no aumento do tempo de montagem 
de formas devido às condições precárias em que estas se encontram.
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Segundo o Pensamento Lean, desperdício 
é tudo aquilo que não contribui para aten-
der a necessidade do cliente e só adiciona 
custo e tempo aos processos, quaisquer 
que sejam eles. No setor da construção ci-
vil, esta questão é ainda mais preocupante 
devido à enorme quantidade de variáveis 
na gestão das empresas – desde a mão de 
obra à tecnologia, passando por uma legis-
lação ampla e complexa. 

São todos fatores que impactam na pro-
dução e rentabilidade dos negócios. Re-
sumindo, o combate aos desperdícios 
precisa – urgentemente – se tornar uma 
realidade para que o segmento possa 
voltar a crescer.

Quer saber mais sobre como aumentar sua eficiência? Entre em contato com
a Staufen e conheça todas as nossas soluções para o seu negócio.

BRASIL

STAUFEN.Táktica
Consultoria.Academia

Escritório Sede Campinas 
Rua Guapuruvu, 180, sala 7 - Alphaville 
13098-322 Campinas, SP

 +55 19 3262-0011

HEADQUARTERS ALEMANHA

STAUFEN.AG 
Consulting.Academy.Investment

Blumenstraße 5 
D-73257 Kongen, Germany

 +49 7024 8056 0

contact@staufen.ag 
www.staufen.ag
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Existem várias situações em que os processos desnecessários são recorrentes - e muitas 
vezes não nos atentamos as eles. Para eliminar este desperdício, é preciso criar processos 
padronizados, com pessoal qualificado e manutenção adequada de equipamentos e ferra-
mentas.


