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RESUMO  

Na maioria das indústrias existe uma característica comum, todas as empresas que as constituem 

procuram melhorar o desempenho interno, com o objetivo de obter vantagem competitiva sobre os 

concorrentes. Nessa perspetiva, a gestão criteriosa dos recursos constitui um fator chave do sucesso, 

onde o planeamento e controlo dos projetos representam um papel fundamental. Enquadrada nessa 

dinâmica, a Efacec ambiciona aumentar a eficiência, no planeamento e controlo de projetos, de modo 

a melhorar a sua competitividade e sustentabilidade, reforçando a satisfação dos clientes. Para 

concretizar esse objetivo, propõe-se um Modelo de melhoria que satisfaça estas necessidades, 

aumentando a eficiência e qualidade dos projetos desenvolvidos pela empresa. 

O Modelo proposto tem como base a metodologia Last Planner System, uma técnica proveniente da 

construção Lean, que aplica os famosos princípios da filosofia Lean à gestão de projetos: produzir 

mais com menos recursos e otimizar processos de forma contínua. 

A implementação do Modelo de melhoria permite tornar a produção de projetos mais eficiente e 

eficaz, o que se traduz numa redução de custos e de duração do projeto. Adicionalmente, ao integrar 

todos os participantes nos processos de planeamento e controlo, promove a sua colaboração e 

motivação. Desta forma assegura-se o compromisso com os objetivos, aumentando-se a 

produtividade e a qualidade, de modo a garantir a satisfação dos clientes.  

Palavras-chave: Lean, Gestão de Projetos, Construção Lean, Planeamento e Controlo de Projetos, 

Last Planner System 
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ABSTRACT 

In most industries, there is a common feature among all companies, the quest to improve internal 

performance in order to gain competitive advantage over competitors. In this perspective, the careful 

management of resources is a key success factor, where the planning and control of projects play a 

fundamental role. Within this dynamic, Efacec aims to increase efficiency, in project planning and 

control, in order to improve its competitiveness and sustainability, reinforcing customer satisfaction. To 

achieve this goal, it is proposed an improvement Model that satisfies these needs, increasing the 

efficiency and quality of the company's projects.  

The proposed Model is based on the methodology Last Planner System, a technique derived from 

Lean construction that applies the famous principles of Lean philosophy to project management: to 

produce more with fewer resources and to optimize processes in a continuous way.  

The improvement Model implementation, allows to make project production more efficient and 

effective, which leads to project duration and costs reduction. In addition, by integrating all participants 

in the planning and control processes, it promotes their collaboration and motivation. This ensures a 

commitment to the objectives, increasing productivity and quality, to guarantee customer satisfaction. 

Keywords: Lean, Project Management, Lean Construction, Project Planning and Control, Last 

Planner System 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

Na maioria das indústrias existe uma característica comum, todas as empresas que as constituem 

procuram melhorar o desempenho interno, com o objetivo de obter vantagem competitiva sobre os 

concorrentes (Porter, 1985). Com essa perspetiva e motivadas pela crise económica mundial que se 

fez sentir nos anos recentes, muitas empresas têm vindo a desenvolver estratégias para se tornarem 

mais eficientes, aumentar a produtividade e diminuir os desperdícios das suas operações (Waring e 

Bishop, 2010). 

Enquadrada nessa dinâmica, a Efacec, uma das maiores empresas industriais portuguesas, sobre a 

qual a presente dissertação é elaborada, ambiciona aumentar a eficiência, no planeamento e controlo 

de projetos, de modo a melhorar a sua competitividade e sustentabilidade. Esta empresa fabrica 

produtos (transformadores, aparelhagem, automação) e disponibiliza serviços de energia (inspeção, 

ensaio, diagnóstico, manutenção e reparação) desenvolvendo soluções e executando projetos para 

diversos setores, dos quais se destacam Energia, Transportes, Ambiente e Indústria, possuindo ainda 

valências na manutenção e exploração de infraestruturas.  

No panorama mundial atual os setores alvo da Efacec têm sofrido mudanças que afetam o seu 

negócio, a forma de fazer negócio e o desenvolvimento do mesmo. As condições macroeconómicas 

instáveis verificadas nalguns mercados tradicionais (África e Brasil) e a incerteza gerada na Europa, 

pela saída do Reino Unido da União Europeia resultaram no abrandamento do investimento público e 

privado em infraestruturas e em serviços de energia. Estas componentes, aliadas à forte dependência 

do mercado internacional por parte da empresa aumentam os desafios e a competitividade a que esta 

se encontra sujeita (Efacec, 2017b). 

Nesse âmbito, a gestão criteriosa dos recursos e meios constituem um fator chave do sucesso, 

assumindo uma importância fundamental o planeamento e controlo dos projetos. Nesse sentido, a 

empresa pretende adotar uma nova abordagem de planeamento integrado de forma a potenciar 

melhorias de eficiência nos projetos a desenvolver. 

 

1.2. OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo a proposta de um Modelo de melhoria que 

permita aumentar a eficiência dos processos de planeamento e controlo de projetos da Efacec, de 

forma a torná-la mais competitiva e sustentável. 
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Com foco no objetivo principal, são enumerados objetivos estratégico-táticos e operacionais, que são 

fulcrais para atingir o objetivo principal:  

 Objetivos estratégico-táticos: 

1) Caracterizar a empresa e o problema a ser estudado; 

2) Realizar uma revisão literária sobre temas pertinentes para a proposta do Modelo; 

3) Analisar a situação atual da empresa; 

 

 Objetivos operacionais: 

1) Reduzir custos; 

2) Reduzir a duração e os atrasos dos projetos; 

3) Reforçar a qualidade do projeto e dos seus processos. 

 

1.3. METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

De acordo com os objetivos a alcançar apresenta-se a metodologia adotada na realização da 

presente dissertação de mestrado (ver Figura 1). Esta assenta em 6 fases: 

 Fase 1 – Caracterização da empresa - Efacec 

Na primeira fase apresenta-se a empresa em estudo nesta dissertação de mestrado, a sua 

origem, áreas de atividade, organização e mercados em que opera. 

 Fase 2 – Caracterização do problema em estudo 

Na segunda fase procede-se à contextualização e descrição do problema, nomeadamente ao 

nível do planeamento e controlo de projetos. 

 Fase 3 – Realização de uma revisão de literatura 

Na terceira fase elabora-se um estudo sobre o estado da arte, de modo fundamentar a 

proposta do Modelo de melhoria. 

 Fase 4 – Identificação de problemas e recolha de dados  

Na quarta fase caracteriza-se a situação atual da empresa, através duma recolha de dados e 

da identificação dos problemas a resolver pelo Modelo de melhoria. 

 Fase 5 – Proposta do Modelo de melhoria 

Na quinta fase propõe-se um Modelo de melhoria que satisfaça as necessidades da empresa, 

tendo em conta a revisão de literatura, a recolha de dados realizada e os problemas 

identificados. 
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 Fase 6 – Validação do Modelo proposto e discussão de resultados  

Na sexta fase definem-se indicadores de desempenho para medir o grau de implementação 

do Modelo e discutem-se os resultados expectáveis da implementação do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Tendo-se em conta os objetivos e metodologia da dissertação de mestrado, esta divide-se em 

capítulos, organizados do seguinte modo: 

 Capítulo 1 – Introdução 

No primeiro capítulo inclui-se a contextualização do problema, os objetivos que se desejam 

alcançar com a realização do presente trabalho, a metodologia utilizada ao longo do mesmo e 

a estrutura da própria dissertação de mestrado. 

 Capítulo 2 – Estudo de caso: Efacec 

No segundo capítulo apresenta-se a empresa, a sua origem, organização, o modelo de 

negócio, os mercados em que está inserida e caracteriza-se problema que enfrenta. 

 Capítulo 3 – Revisão de literatura  

No terceiro capítulo procede-se à clarificação de conceitos chave para resolução do 

problema: pensamento Lean, produção Lean, construção Lean e metodologia Last Planner 

System (LPS), com base em literatura científica relevante. Elabora-se ainda uma investigação 

sobre casos de aplicação do LPS em projetos de diferentes setores de atividade. 

 Capítulo 4 – Análise da situação atual  

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

Figura 1 - Fases da metodologia adotada na realização da dissertação de mestrado 
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No quarto capítulo efetua-se uma recolha e análise de dados de modo a caracterizar os 

atuais processos de planeamento e controlo de projetos da empresa, mapeiam-se os 

processos, identificam-se os principais problemas e práticas associadas.  

 

 Capítulo 5 – Modelo de melhoria proposto 

 

No quinto capítulo caracteriza-se o Modelo de melhoria proposto, descreve-se a preparação 

da mudança e a implementação das suas etapas: 1) Planeamento Geral; 2) Planeamento de 

Fase; 3) Planeamento de Antevisão; 4) Planeamento Semanal; 5) Controlo. 

 

 Capítulo 6 – Validação do Modelo e discussão de resultados 

No sexto capítulo propõe-se uma bateria de indicadores de desempenho para validar a 

implementação do Modelo e analisam-se os resultados previstos. 

 Capítulo 7 – Conclusões finais, limitações e sugestões para o futuro 

No sétimo capítulo apresentam-se as principais conclusões da dissertação de mestrado as 

limitações detetadas durante o seu desenvolvimento e sugestões para o futuro.   
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2. ESTUDO DE CASO: EFACEC 

Neste capítulo apresenta-se a empresa alvo do estudo de caso, a Efacec. Aborda-se a sua história, 

áreas de negócio, mercados onde opera, cultura e estrutura organizacional. De seguida procede-se à 

caracterização do problema e a necessidade de o resolver. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

A história da Efacec tem início em 1905, com a criação da empresa “A Moderna”, Sociedade de 

Serração Mecânica de Madeiras. Desde cedo a empresa é adquirida por vários acionistas, entre eles 

os grupos Companhia União Fabril e Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (ACEC). Em 

1962, o grupo ACEC torna-se acionista maioritário e constitui a Efacec – Empresa Fabril de Máquinas 

Eléctricas, Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada (http://www.efacec.pt/quem-somos/). 

No ano de 2014, forma-se a Efacec Power Solutions (EPS) com o objetivo de agregar sob a mesma 

identidade as atividades e negócios consideradas nucleares para a Efacec, o que permite reestruturar 

a empresa em termos organizacionais e estratégicos. A 23 de Outubro de 2015, a Efacec enfrenta um 

novo ciclo da sua existência, com a aquisição da participação maioritária do capital social da EPS por 

parte da sociedade Winterfell que trás consigo uma nova equipa de gestão e novos desafios 

societários, de gestão e organizacionais (Efacec, 2016). Atualmente a Efacec é uma das maiores 

empresas industriais do país, apresenta, no final de 2016, um valor de mercado na ordem dos 500 

M€ e um Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) de 34,9 M€. Conta 

nas suas fileiras com 2.330 colaboradores, 85% a operar a nível nacional e 15% divididos pelo resto 

do mundo. A empresa está sediada em Portugal, onde possui 3 pólos que concentram praticamente 

todos os funcionários em atividade no país:   

 Pólo Arroteia, Leça do Balio – Sede da empresa e principal complexo industrial – 

1.071 colaboradores; 

 Pólo Maia - Complexo industrial – 600 colaboradores; 

 Pólo Lagoas Park, Oeiras – Centro de negócios – 288 colaboradores; 

Devido ao seu perfil exportador a Efacec serve clientes em mais de 65 países, distribuídos por 4 

continentes. Fora de Portugal tem presença permanente nos seguintes países e regiões: Espanha, 

Europa Central, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos da América, Magrebe, Angola, Moçambique, 

África do Sul e Índia. No final do ano de 2016, registou 76% de receitas e 78% de encomendas, 

provenientes de mercados internacionais, de um volume total de 431,5 M€ e 406,2 M€, 

respetivamente. A exposição internacional aliada ao vasto portefólio de negócios da empresa permite 

reduzir os riscos da atividade, mas conduz a desafios cada vez maiores (Efacec, 2017b). 

No campo da cultura organizacional, a Efacec defende como Valores: 

 Foco no sucesso dos clientes; 

http://www.efacec.pt/quem-somos/
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 Promoção da eficiência para maximizar a competitividade; 

 Aprender e adaptar para alcançar a excelência; 

 Construir confiança agindo com segurança e integridade; 

 Superar desafios e entregar resultados. 

A sua Visão foca-se na antecipação de soluções para um mundo mais sustentável e assume como 

Missão a criação de valor, aplicando essas soluções nas áreas da Energia, Engenharia, Ambiente e 

Indústria, Transportes e Mobilidade Elétrica, de forma a melhorar o quotidiano de todos, através da 

integração de diferentes competências e de tecnologias inovadoras, desenvolvendo pessoas através 

da aprendizagem e da melhoria contínua. 

Neste panorama, a empresa oferece aos clientes uma ampla gama de produtos e serviços de 

vanguarda. O seu portfólio está organizado em 8 Unidades de Negócio (UNs) agrupadas em 

Produtos de Energia, Sistemas e Mobilidade Elétrica (ver Figura 2), com o intuito de desenvolver 

estrategicamente cada uma das suas atividades industriais (de produto) ou de projetos (sistemas). As 

UNs encontram-se agrupadas em empresas que podem conter uma ou mais UNs (Efacec, 2017b). 

 

 

Figura 2 - Unidades de Negócio (Efacec, 2017b). 

 

As UNs são estruturas autónomas de desenvolvimento tecnológico, de operações e de negócio. 

Neste trabalho iremos focar-nos apenas nas UNs da área de Sistemas, pois são estas que 

desenvolvem os projetos da empresa e as quais podem vir a beneficiar do presente estudo. As UNs 

da área de Sistemas são as seguintes: 
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 UN Energia – Executa projetos de construção de infraestruturas elétricas e mecânicas, para 

clientes nos setores Industrial e de Transmissão e Distribuição de energia, possuindo uma 

atuação global e presença a nível internacional. Exemplos: centrais termoelétricas, centrais 

hidroelétricas, parques eólicos, centrais de biomassa, subestações e instalações elétricas; 

 

 UN Ambiente e Indústria – Oferece soluções integradas desde a criação e projeto até à 

realização, execução, manutenção e exploração de sistemas, nas áreas de Águas e 

Resíduos Sólidos (Ambiente) e Centrais Térmicas e Ar (Indústria). Exemplos: estações de 

tratamento de água, estações de tratamento de efluentes, estações elevatórias, ciclo 

combinado e centrais de carvão; 

 

 UN Transportes – Fornece soluções de energia e sinalização para ferrovias, rodovias, metros 

ligeiros e pesados, incluindo produtos e tecnologia de desenvolvimento próprio, que 

constituem a base da diferenciação da sua atuação nos mercados mais exigentes. Exemplos: 

sistemas de bilhética, ventilação, controlo de acessos, telecomunicações, fornecimento e 

instalação de infraestruturas. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA  

Tal como foi referido anteriormente, a Efacec é atualmente uma das maiores companhias do setor 

industrial em Portugal. Na sequência de um crescimento demasiado rápido, com um portfólio de 

negócios demasiado abrangente, com recurso a endividamento crescente e insustentável e num 

panorama internacional desfavorável, a empresa sofreu uma reestruturação estratégica e 

organizacional que originou a EPS. Como representado na Tabela 1, a empresa apresentava 

avultados prejuízos desde o ano 2013 (inclusive) e face a estes resultados a atual administração 

sentiu a necessidade de inverter a situação e, no início de 2016, fruto desse esforço nasce o projeto 

Efacec 2020 (Efacec, 2017b), cujos detalhes se apresentam na secção 2.2.1. 

Tabela 1 – Resultados Líquidos da Efacec nos últimos 5 anos (Efacec, 2016; Efacec, 2017b). 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

Resultado Líquido 7,4 M€ - 90,5 M€ - 0,2 M€ - 20,5 M€ 4,3 M€ 

 

2.2.1. EFACEC 2020 

O Efacec 2020 é um projeto de transformação que tem como principal objetivo repensar a EPS nas 

suas diferentes vertentes (serviços, produtos, mercados, clientes, competências, organização e 

modelo de governo), tornando a empresa mais competitiva e sustentável além de projetar a marca à 

escala nacional e internacional. Para tal, recorre-se à utilização de metodologias colaborativas e 

inclusivas, que permitem a participação das diversas equipas da organização e outras partes 
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interessadas (parceiros, clientes fornecedores e acionistas). Esta é uma visão estratégica para o 

período 2016/2020 e serve como instrumento orientador dos Planos de Negócio, Orçamentos Anuais 

do Grupo e diferentes UNs (Efacec, 2017b). 

A Efacec (2017b) identificou quatro razões principais para o desenvolvimento desta visão estratégica:  

1) Desempenho financeiro e operacional “negativo” nos últimos anos 

A rentabilidade operacional positiva dos negócios contrastava com a diferença de 11% entre 

o EBITDA e os resultados financeiros ao nível do Grupo, originando resultados negativos. A 

entrada de novos acionistas reequilibrou o balanço da empresa, melhorando a tesouraria e 

tornando a sua divida sustentável. Apesar das melhorias trazidas pela entrada de novos 

acionistas, a Efacec continuava com limitações de liquidez que necessitavam de ser 

eliminadas através da otimização dos custos e do equilíbrio entre recebimentos e 

pagamentos. 

 

2) Redefinição do perímetro de negócio da Efacec 

A EPS possui um portefólio de negócios muito diferente da Efacec anterior. Durante o 

processo de reestruturação que deu origem à EPS cederam-se ou abandonaram-se alguns 

negócios. Nesse sentido, tornou-se importante repensar o posicionamento, visão e estratégia 

de médio prazo de cada uma das UNs e do Grupo. 

 

3) Desafio da rentabilidade nas diferentes linhas de produtos e serviços 

Nos últimos anos, apesar da qualidade dos seus produtos e serviços a Efacec registava um 

trajeto descendente de posição e mercado e a rentabilidade de algumas das suas UNs 

encontrava-se 20% abaixo da registada pela concorrência. A maioria das receitas provinha de 

negócios com menor margem e a presença geográfica apresentava-se desajustada em 

relação ao volume de negócios. Este desafio de rentabilidade requeria uma melhoria de 

eficiência ao longo de toda a cadeia de valor, desde as UNs às funções transversais e de 

suporte.  

 

4) Necessidade de fortalecimento da cultura Efacec 

A análise efetuada à empresa demonstrou a necessidade de transformação organizacional e 

de mudança cultural. A sua estrutura, organizada por departamentos com objetivos próprios 

limitava a cooperação e fomentava a competição entre estes, precisava por isso de ser 

eliminada para permitir uma visão integrada de negócio e de cliente. As capacidades 

tecnológicas e técnicas precisavam de ser reforçadas. As melhores práticas de gestão 

deveriam ser disseminadas na empresa, assim como métodos de responsabilização e 

autonomia baseados num sistema de mérito (Efacec, 2017b). 

No âmbito do Efacec 2020 é criada a Direção Transversal de Operações (DTO), que reporta à 

Comissão Executiva e atua de forma transversal no desenvolvimento e execução de contratos, 

geridos a partir de Portugal para as UNs da área de Sistemas. A DTO tem como principal objetivo 
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assegurar a execução dos contratos de modo eficaz e eficiente, confirmando o cumprimento dos 

requisitos contratuais e otimização dos recursos, de maneira a garantir a satisfação do cliente e a 

melhoria contínua, reduzindo assim os riscos de execução para a Efacec. No contexto da criação da 

DTO encontra-se implícita a intenção de promover e descrever práticas e modelos de Gestão de 

Contratos, que desenvolvam sinergias entre as várias áreas de Produção, otimizando o intercâmbio e 

a partilha de recursos, minimizando os riscos de execução e garantindo coerência e previsibilidade 

dos resultados obtidos (Efacec, 2017a). 

Para este trabalho, o principal foco de estudo recai sobre uma das oito iniciativas geradas pela DTO, 

denominada Planeamento Integrado. 

 

2.2.2. A INICIATIVA: PLANEAMENTO INTEGRADO 

A iniciativa Planeamento Integrado é criada com o objetivo de implementar uma metodologia de 

planeamento e controlo de projetos que assegure a visibilidade e o cumprimento de prazos, no custo 

acordado. Desta forma, tenciona-se disseminar nas várias UNs da área de Sistemas as melhores 

práticas de planeamento (tempo, recursos e organização) e garantir uma ampla uniformização de 

processos, incrementando o controlo sobre os diferentes projetos para que estes se realizem de 

acordo com o planeado e com o orçamentado, potenciando-se ao máximo a sua qualidade. 

Pretende-se estudar e implementar uma metodologia para a gestão de projetos da área de Sistemas, 

de modo a ajudar a DTO a atingir os seus objetivos e a nível macro ajudar a Efacec a atingir as suas 

ambições de se tornar competitiva e sustentável.  

Atendendo a que a implementação da metodologia deve assegurar o cumprimento do planeado e em 

simultâneo respeitar o orçamento acordado, é fulcral realizar todos os processos da forma mais 

eficiente possível e garantir a eficácia do projeto, cumprindo as especificidades acordadas. Em suma, 

a metodologia a implementar deve melhorar a eficiência do planeamento e controlo dos projetos, de 

modo a reduzir os custos inerentes ao desperdício sem comprometer a qualidade.  

Um projeto define-se como uma iniciativa temporária para criar um produto, serviço ou resultado 

único. Este consiste num conjunto de tarefas, executadas por uma equipa temporária, com um 

objetivo específico e determinadas especificações, limitadas por prazos e recursos (orçamento, mão-

de-obra, informação, tecnologia, equipamento, instalações) disponíveis. Deve-se gerir tudo isto 

habilmente, de forma a concluir o projeto no prazo estabelecido, dentro do orçamento acordado e 

com as especificações requeridas pelo cliente, resultando num projeto de qualidade. É neste âmbito 

que se insere a gestão de projetos, ao aplicar conhecimento, aptidões, ferramentas e técnicas às 

tarefas, de maneira a ir ao encontro das especificações do projeto (PMI, 2013).  

Neste contexto, em que o principal foco da metodologia deve ser a eficiência do planeamento e 

controlo do projeto reduzindo custos, surge a oportunidade de utilizar a abordagem do pensamento 



 
  

10 
 

Lean aplicada à gestão de projetos. A filosofia Lean é globalmente conhecida pela sua capacidade de 

produzir mais com menos recursos, otimizando continuamente a cadeia de valor e eliminando o 

desperdício (Womack e Jones, 1996). Estas características do Lean possibilitam uma maior 

sustentabilidade que se autorrenova e reforça a competitividade da organização. Verifica-se que as 

ambições da Efacec encaixam perfeitamente neste cenário. 

Neste âmbito, será efetuada ao longo do próximo capítulo, uma revisão da literatura científica 

existente com foco na filosofia Lean e na sua aplicação na gestão de projetos, com o objetivo de 

melhor analisar e compreender métodos para resolver o problema. Esta revisão de literatura incidirá 

sobre temas de elevada relevância para o desenvolvimento da proposta de melhoria. 

 

2.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A Efacec é uma importante empresa nacional que fabrica produtos e fornece serviços nas áreas da 

Energia, Transportes, Ambiente e Indústria e Mobilidade Elétrica. Conta com dezenas de anos de 

experiência nesses setores de atividade e está presente em 4 continentes, onde procura diariamente 

a máxima satisfação dos seus clientes. 

Para se manter sustentável e competitiva no mercado global a empresa inicia uma análise e 

reestruturação ao nível organizacional, estratégico e de processos internos tendo em vista os seus 

objetivos para o período 2016/2020. Impulsionada pelas lacunas identificadas, a DTO orienta 

esforços em busca de soluções que lhe permitam atingir os objetivos pretendidos. Neste contexto 

identifica-se a oportunidade de otimizar os processos de planeamento e controlo dos projetos 

executados pela Efacec, melhorando a sua eficiência através da filosofia Lean. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

Neste capítulo tenciona-se apresentar uma revisão de literatura de conceitos e metodologias Lean 

possíveis de aplicar na gestão de projetos. O objetivo consiste em compilar informação relevante para 

propor um Modelo de melhoria que vá ao encontro das necessidades da empresa. Para certificar que 

determinadas técnicas são aplicáveis em contexto prático e à realidade da empresa, devem 

investigar-se casos de projetos que partilhem as problemáticas e os setores de atividade da Efacec. 

 

3.1. CONCEITO LEAN  

Na história da produção industrial, Henry Ford é um nome incontornável, ele e os seus colaboradores 

revolucionaram totalmente uma indústria automóvel ainda jovem, ao desenvolverem as linhas de 

montagem que deram origem à produção industrial em massa. Antes de Ford, fazia-se a montagem 

dos automóveis em oficinas e de forma artesanal, o que tornava os preços incomportáveis para a 

maioria dos consumidores. Em 1913 nos Estados Unidos da América, as fábricas de Ford, através da 

sua produção contínua e integração vertical, fabricavam o modelo Ford T com uma taxa de 

produtividade incrível para a época, o que permitiu aproveitar as economias de escala para baixar o 

preço dos automóveis. Este método de produzir em massa serviu como inspiração para os restantes 

modelos adotados em vários países. Depois de Ford a produção foi racionalizada, a eficiência 

aumentou e a tarefa do trabalhador foi especificada, melhorando a produtividade para níveis nunca 

antes vistos. Todas estas alterações resultaram num acentuado aumento do consumo global (Krafcik, 

1988; Womack et al., 1990). 

No decorrer da década de 1940, o Japão enfrenta uma grave crise económica resultante da sua 

participação na Segunda Guerra Mundial e consequentemente, as empresas japonesas enfrentam 

profundas dificuldades para manter as suas atividades e competir a nível global. Neste ambiente, 

muitas são obrigadas a reestruturar os seus processos produtivos, entre elas encontra-se a empresa 

da indústria automóvel Toyota Motor Company, que utiliza um sistema de produção em massa 

incapaz de responder a certas restrições do mercado, como produzir pequenas quantidades com 

ampla variedade e baixa procura. Para contrariar esta situação Taiichi Ohno e Shoichiro Toyoda 

criam o designado sistema de produção Toyota ao transformar o sistema de produção em massa da 

empresa num sistema de produção Lean, com o objetivo de aumentar a eficiência da produção ao 

eliminar completamente o desperdício (Ohno, 1988).  

O conceito “produção Lean” surge pela primeira vez por Krafcik (1988) e é mais tarde popularizado 

por Womack et al. (1990) que comparam o sistema de produção Lean japonês com o sistema de 

produção em massa dos países ocidentais, em particular na indústria automóvel, enaltecendo o 

superior desempenho do sistema de produção Toyota. Durante a década de 1990 ocorre uma grande 

aceitação desta nova abordagem por parte das empresas fabris, que não sendo uma antítese da 

produção em massa, fornece um conjunto eficaz de métodos alternativos que permitem a muitas 
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empresas prosperar num mercado global cada vez mais competitivo (Powell et al., 2014). Mais tarde, 

Womack e Jones (1996) para contrariarem a falta de inclusão humana e a limitada aplicabilidade da 

produção Lean fora de meios produtivos repetitivos de elevado volume apresentam uma versão 

renovada da sua mensagem Lean aplicável a empresas de todas as indústrias ao definirem pela 

primeira vez o “pensamento Lean” e os princípios do Lean.  

Hines et al. (2004) afirmam que é necessário fazer a distinção entre os dois níveis de Lean: 

estratégico e operacional, de modo a evitar uma errada aplicação de abordagem. O Lean estratégico 

corresponde ao “pensamento Lean”, direcionado para o cliente e aplica-se em todo o tipo de 

empresas e para toda a cadeia de valor. O Lean operacional corresponde à “produção Lean” e deve-

se aplicar apenas no contexto de fábrica ao utilizarem-se as técnicas e ferramentas criadas pela 

Toyota. 

Nas secções 3.1.1 e 3.1.2 apresenta-se de modo mais detalhado o “pensamento Lean” e a “produção 

Lean”, respetivamente. 

 

3.1.1. PENSAMENTO LEAN (LEAN THINKING) 

O nascimento do pensamento Lean é considerado uma revolução, a nível académico e industrial, 

com origem nos métodos de produção japoneses e o grande sucesso obtido na Toyota Motor 

Company, o que levou à sua aplicação em todo mundo e nos mais variados tipos de indústria. A sua 

aplicação não se baseia apenas na utilização de novas ferramentas ou alteração de alguns passos 

nos processos de produção, mas de uma mudança cultural profunda do negócio, desde a gestão 

organizacional e operacional, passando pela coordenação das atividades para que operem como um 

todo, até ao comportamento de cada funcionário em cada dia de trabalho (Melton, 2005). Apesar de a 

Toyota mostrar uma grande abertura na partilha das suas práticas, poucas empresas conseguiram 

replicar o seu desempenho. Pensa-se que tal não se deve apenas a uma questão cultural das 

empresas, mas sim de um desrespeito das seguintes regras do sistema de produção Toyota:  

1) Todo o trabalho deve ser especificado em termos de conteúdo, sequencia, tempo e 

resultados; 

2) Todas as relações cliente-fornecedor devem ser diretas, inequívocas no envio de solicitações 

e recebimento de respostas; 

3) O fluxo de todos os produtos e serviços deve ser simples e direto; 

4) Qualquer melhoria deve ser feita de acordo com o método científico, sob a supervisão de um 

responsável ao nível mais baixo da hierarquia da empresa. 

Todas as regras necessitam que as atividades, relações e fluxos de trabalho sejam controlados de 

modo a identificar problemas automaticamente. A resposta contínua aos problemas permite tornar um 

sistema aparentemente rígido num sistema flexível e melhorar continuamente os diversos processos 

(Spear e Bowen, 1999). 
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Womack e Jones (1996) consideram o pensamento Lean a melhor arma a utilizar no combate ao 

Muda (palavra japonesa para desperdício), devido à sua capacidade de produzir mais utilizando 

menos recursos, à medida que oferece ao cliente um produto ou serviço cada vez mais aproximado 

do seu desejo. O pensamento Lean providencia uma forma de especificar o valor da empresa, 

estruturar ações de criação de valor na melhor sequência possível, assegurar que as ações são 

executadas sem interrupções e melhorar de forma contínua a eficácia na execução dessas ações. 

Adicionalmente, este modelo proporciona um meio de trabalho mais adequado ao possibilitar um 

feedback imediato dos esforços para converter o Muda em valor e criar trabalho, em contraste com a 

moda praticada atualmente a nível global de despedir em nome da eficiência.  

Para atingir rigorosamente os objetivos acima descritos, Melton (2005) formula uma abordagem 

estruturada e racional, baseada em dados, para se aplicar em todo o negócio (ver Figura 3). A 

abordagem é constituída por cinco passos: recolha de dados, análise de dados, planear a mudança, 

realizar a mudança e medir os benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação da filosofia Lean para ser alcançada com sucesso nas diversas indústrias necessita 

de uma liderança ativa que guie os trabalhadores na transição ajudando-os a superar a resistência à 

PASSO 1 

RECOLHA DE 

DADOS 

Observar processos atuais e procurar por desperdício. Envolver as pessoas que trabalham 

diariamente nesses processos.  

PASSO 2 

ANÁLISE DE 

DADOS 

Usando equipas multidisciplinares começar a diagnosticar os problemas através da análise 

dos dados recolhidos. Procurar por incidentes que não se quer que ocorram mas que 

fazem parte do processo atual. 

PASSO 3 

PLANEAR A 

MUDANÇA 

Baseada na análise dos dados, uma mudança pode ser planeada, de modo a eliminar o 

desperdício e os incidentes indesejados. Um novo processo pode ser desenhado de forma 

sustentada, envolvendo a equipa multidisciplinar formada.   

PASSO 4 

REALIZAR A 

MUDANÇA 

O novo processo é posto em prática com o treino e medidas apropriadas, de modo a que a 

equipa que execute o processo seja capaz de monitorizar a sustentabilidade do mesmo e 

realizar ajustes se necessário. 

PASSO 5 

MEDIR OS 

BENEFÍCIOS 

O novo processo é monitorizado e os benefícios medidos de forma contínua. Novos 

ajustes podem ser realizados conforme a equipa que executa o processo repetir o ciclo 

outra vez. 

Figura 3 - Como implementar a metodologia Lean, adaptado de Melton (2005). 
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mudança ao demonstrar os benefícios financeiros, culturais e organizacionais que esta acrescenta. 

(Melton, 2005).  

Na indústria dos serviços a aplicação do pensamento Lean viabiliza a redução do retrabalho, do custo 

dos serviços e do lead-time
1
 enquanto aumenta a qualidade e flexibilidade do serviço. Assim como no 

setor da produção, esta metodologia possibilita maximizar o valor para o cliente enquanto minimiza o 

desperdício (Dombrowski e Malorny, 2017). Desta forma, a filosofia Lean dissemina-se para 

indústrias distintas como os serviços, o comércio e o setor público (Womack e Jones, 2005). 

 

3.1.2. PRODUÇÃO LEAN (LEAN PRODUCTION) 

Desde a sua formulação, a produção Lean tem sido amplamente implementada e estudada por todo o 

mundo. A produção Lean pode ser vista como uma forma alternativa de organizar a produção em 

massa, uma vez que o Lean tenta simplificar os processos produtivos e, encontra no ambiente de 

elevado volume de produção da indústria automóvel a sua origem. De uma forma geral, a 

comunidade científica e praticantes estão de acordo que os métodos e práticas Lean foram 

desenvolvidos a partir do sistema de produção Toyota, mas defende-se que tal não seria possível 

sem o conceito da linha de montagem desenvolvido por Henry Ford e os seus colaboradores (Powell 

et al., 2014). Melton (2005) sumariza que o sistema de produção Lean baseia-se no desejo de 

produzir um fluxo de valor contínuo que não dependa de grandes ciclos de produção para ser 

eficiente, pois só uma pequena parte do trabalho e do tempo gasto a processar um produto adiciona 

valor ao cliente.  

A produção Lean tem evoluído constantemente e a sua definição não é consensual. Para Ohno 

(1988) a produção Lean pode ser descrita como uma perspetiva filosófica, assim como uma 

perspetiva prática constituída por um conjunto de técnicas e ferramentas que visam identificar e 

eliminar o desperdício nas operações de produção. A perspetiva filosófica de Womack et al. (1990) 

sintetiza a produção Lean como um modo de atingir valor eficientemente, através de um conjunto de 

princípios resumidos por Womack e Jones (1996): identificação de valor, eliminação de desperdício e 

geração de fluxo de valor até ao cliente. A perspetiva prática de Shah e Ward (2003) afirma que um 

conjunto de técnicas e ferramentas: Just-in-time, equipas de trabalho, gestão de sistemas de 

qualidade e produção em célula, funcionam de forma integrada e podem gerar sinergias para criar um 

sistema simplificado e com elevada qualidade, que produza produtos acabados ao ritmo da procura 

do cliente com pouco ou nenhum desperdício. Neste contexto, Melton (2005) declara que se deve 

implementar o sistema de produção Pull (um sistema que seja ativado apenas quando o cliente 

“puxe” o produto, ao efetuar uma encomenda) em detrimento do sistema de produção Push (um 

sistema que está permanentemente ativado e “empurra” o produto para o cliente), de modo a reduzir 

                                                           
1
 Lead-time – Tempo que decorre entre o momento da encomenda ao fornecedor e a chegada do produto ao 

cliente. 
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o lead-time para o cliente e o inventário nas várias fases do processo, promovendo a criação de valor 

para o cliente e a eliminação do desperdício.  

Pinto (2008) explica que o conceito de valor depende do cliente e das características que satisfazem 

as suas necessidades e expetativas. Sinteticamente valor é o produto ou serviço que o cliente recebe 

pelo preço que está a pagar. Melton (2005) considera como desperdício qualquer atividade integrante 

de um processo que não adicione valor para o cliente e enumera os sete tipos de desperdício 

existentes, que a filosofia Lean pretende eliminar de forma contínua:  

1) Sobreprodução 

 Produtos criados para nenhum cliente específico;  

 Desenvolvimento de um produto, processo ou instalação que não adiciona valor; 

2) Tempo de espera 

 Tempo de espera de pessoas, equipamentos ou produtos não adiciona valor; 

3) Transporte 

 Mover o produto de um local para outro; 

 Enquanto o produto está a ser movimentado, não está a ser processado e, como tal, não 

adiciona valor ao cliente; 

4) Inventário 

 Armazenar produtos acabados, produtos intermédios e matérias-primas traduz-se em 

custos monetários e não adiciona valor; 

5) Sobreprocessamento 

 Quando uma etapa do processamento não adiciona valor ao produto; 

6) Movimento 

 Excesso de movimento das pessoas que operam nas instalações de fabrico; 

 Excesso de movimento de informação e decisões;  

7) Defeitos (retrabalho) 

 Erros durante o processo requerem trabalho suplementar que não adiciona valor. 

 

Os benefícios da produção Lean, observados em diversas indústrias incluem a redução do lead-time 

para os clientes, redução dos inventários para os fabricantes e a maximização da robustez de 

processos através do melhor entendimento dos mesmos assim como a minimização do desperdício e 

do retrabalho. Todos estes benefícios resultam numa redução dos custos de produção e numa 

consequente vantagem competitiva para a empresa (Melton, 2005).  

Terminado o estudo dos vários conceitos Lean, pretende-se entender como estes se aplicam no 

âmbito da gestão de projetos. Na próxima secção investiga-se a relação entre os conceitos Lean e a 

gestão de projetos, assim como a origem da mesma. 
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3.2. CONSTRUÇÃO LEAN (LEAN CONSTRUCTION)  

Desde o início dos anos 1990, nos Estados Unidos da América, investigadores procuram transferir 

teorias e aplicações do pensamento Lean para a gestão de projetos, em particular no setor da 

construção, sob o estandarte de “construção Lean” (Johansen, 2002). A construção Lean aceita o 

sistema de produção Lean como o modelo de perfeição apesar do setor se mostrar inicialmente 

relutante em aceitar os ideais Lean, advogando que a construção é diferente da produção industrial 

devido às características únicas e complexas de cada projeto em ambientes altamente incertos sob a 

pressão do tempo e da calendarização. No entanto, o desperdício da produção industrial e da 

construção têm em comum o mesmo pensamento: reduzir os custos e a duração de cada processo 

como a chave para a melhoria (Howell, 1999). Para tal, Koskela (1992) identifica e Peneirol (2007) e a 

Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2016) justificam, os onze princípios da 

construção Lean: 

1) Reduzir as atividades que não acrescentam valor (desperdício) - ter em conta que estas 

atividades consomem material, tempo, espaço e mão-de-obra e não acrescentam valor para 

a organização ou clientes; 

2) Aumentar o valor agregado no produto através de uma consideração sistemática dos 

requisitos do cliente - cumprir os requisitos gera valor, mas para tal é crucial identificá-los e 

clarificá-los; 

3) Reduzir a variabilidade - a variabilidade (da matéria-prima, do processo e da oferta) aumenta 

o número de atividades que não acrescentam valor e, um produto uniforme é preferível da 

perspetiva do cliente;  

4) Reduzir o tempo de ciclo - o tempo de ciclo corresponde à soma de todos os tempos 

(processamento, transporte, espera e inspeção) para efetuar determinado processo, obtendo-

se a sua redução ao eliminar inventário e descentralizar a hierarquia da organização; 

5) Simplificar, por meio da redução do número de passos, partes e ligações - diminuir o número 

de elementos e padronizar os sistemas construtivos;  

6) Aumentar a flexibilidade do resultado final - a flexibilidade permite aumentar os atributos finais 

do projeto, ao modularizar produtos, reduzir a dificuldade de redefinição e treinar equipas 

multidisciplinares; 

7) Aumentar a transparência do processo - tornar o processo transparente e observável facilita o 

seu controlo e melhoria por parte dos colaboradores, além de promover o envolvimento dos 

mesmos no resultado final; 

8) Manter o foco no controlo do processo integrado - consentir o controlo do processo como um 

todo (e não apenas de partes) a equipas autónomas e cooperar a longo prazo com os 

fornecedores, conduz à otimização do fluxo de trabalho; 

9) Melhorar continuamente os processos - promover a melhoria contínua com o objetivo de 

reduzir o desperdício e desenvolver atividades que acrescentam valor; 
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10) Manter o equilíbrio entre melhorias de fluxos e de processos de conversão - um fluxo 

melhorado necessita de menor investimento em equipamento e facilita o controlo da 

implementação de tecnologia de conversão; 

11) Aplicar o benchmarking - sabendo-se os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e 

as ameaças à organização (análise SWOT
2
), conhecendo-se os líderes da indústria e as suas 

práticas, de modo a incorporar as boas práticas na organização e relacionar os pontos fortes 

da mesma com as práticas externas, com o objetivo de melhorar continuamente os 

processos. 

Tendo em conta estes princípios, a implementação da construção Lean não requer que se transforme 

a produção de projetos numa produção do tipo industrial. Ou seja, a padronização dos produtos ou a 

aplicação de técnicas Lean utilizadas na produção industrial não são obrigatórias. A construção Lean 

está em constante evolução desenvolvendo-se novos princípios e técnicas que permitem adaptar o 

pensamento Lean à gestão de projetos e à construção em particular. A implementação Lean implica a 

adoção da perspetiva da construção como um sistema de produção enquanto projeto (Ballard e 

Howell, 1998b; Peneirol, 2007).  

Como consequência da evolução da construção Lean surgem diversas técnicas inovadoras, tendo 

sido identificadas pela Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2016) vinte e duas 

técnicas que podem ser utilizadas nos diferentes processos de empreendimento (conceção, projetos, 

contratação, controlo, construção) ou numa empresa do setor da construção. Podem-se dividir tais 

técnicas de construção Lean em dois tipos de famílias: 

 Técnicas de melhoria (exemplos: Relatório A3, 5S, Análise das Causas Raiz); 

 Técnicas de aplicação operacional ao nível do planeamento, organização e controlo 

(exemplos: Indicadores de gestão, LPS, Reuniões de Equipa, Cartões Sinalizadores). 

No âmbito do presente estudo, o LPS pelas suas características e reconhecido sucesso a nível 

mundial (Ballard e Howell, 2003a) apresenta-se como a mais poderosa técnica de Lean Construction 

e por conseguinte como a melhor hipótese para servir as necessidades da Efacec. Na secção 

seguinte é aprofundado o conhecimento acerca desta técnica. 

 

3.3. LAST PLANNER SYSTEM 

O Last Planner System, assim como a construção Lean, surge no início dos anos 1990, nos Estados 

Unidos da América, desenvolvido pelo Lean Construction Institute e em particular pelos 

investigadores Glenn Ballard e Gregory Howell como um sistema para o controlo da produção de 

projetos. Este método vem combater os já sinalizados problemas do planeamento tradicional em 

                                                           
2
 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) – análise estratégica que identifica e avalia os 

pontos fortes (Strengths), os pontos fracos (Weaknesses), as oportunidades (Opportunities) e as ameaças 
(Threats) à organização. 
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estabelecer objetivos detalhados, ao nível do tempo e dos custos (Ballard e Tommelein, 2016). 

Devido ao sucesso alcançado, o LPS atinge em poucos anos reconhecimento a nível mundial, 

considerando-se por isso o mais poderoso e popular sistema de planeamento e controlo entre todas 

as técnicas e ferramentas de Lean Construction (Kenley e Seppänen, 2010), além de uma importante 

ferramenta para a gestão de projetos Lean (Ballard e Howell, 2003b). 

O sucesso do LPS deriva da sua capacidade em atingir os objetivos Lean de reduzir o desperdício, 

aumentar a produtividade e reduzir a variabilidade (Ballard et al., 2009). Para Gao e Low (2014), o 

LPS aumenta a produtividade ao criar um fluxo de trabalho estável através de um processo 

colaborativo de planeamento de cada parcela de trabalho, entre membros da equipa do projeto, 

empresas e outros intervenientes, de modo a garantir que os trabalhadores não esperem pelo 

trabalho e que nem o trabalho espere pelos trabalhadores. Encontramos na ideia de Ballard (1994) 

algumas semelhanças com Gao e Low (2014), defende-se que uma das formas mais eficazes de 

aumentar a produtividade em projetos é melhorando o planeamento dos mesmos, o que permite: 1) 

reduzir atrasos; 2) executar trabalho na melhor sequência; 3) fazer corresponder os trabalhadores ao 

trabalho existente; 4) coordenar diversas atividades interdependentes.  

Hamzeh et al. (2014) referem um estudo de casos que incluem a melhoria da produtividade já referida 

e relatam um conjunto de benefícios resultantes da implementação do LPS: 

 Fortalecer a comunicação entre os intervenientes do projeto; 

 Proteger a produção contra a incerteza do fluxo de trabalho; 

 Reduzir a variação do fluxo de trabalho; 

 Aumentar a fiabilidade do planeamento. 

As empresas que ambicionam obter os benefícios resultantes da implementação do LPS são 

conduzidas a cumprir os seus princípios, definidos por Ballard e Tommelein (2016): 

1) Manter todos os planos, em todos os níveis de detalhe, sempre visíveis para todos os 

participantes do projeto; 

2) Manter o Plano Geral (ver secção 3.3.2.1.) detalhado ao nível de milestones; 

3) Planear com maior detalhe à medida que se aproxima a execução do trabalho; 

4) Planear de forma colaborativa com quem irá executar o trabalho; 

5) Replanear conforme necessário para ajustar o plano aos imprevistos que possam surgir; 

6) Identificar e, em equipa, remover antecipadamente os constrangimentos das tarefas 

planeadas, com o intuito de produzir planos de trabalho fiáveis e prontos a executar; 

7) Melhorar a fiabilidade do fluxo de trabalho, de maneira a melhorar o desempenho ao nível 

operacional; 

8) Iniciar apenas a execução de tarefas que preenchem os requisitos de qualidade 

(definição, fiabilidade, sequência e tamanho) e que consequentemente podem ser 

concluídas; 
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9) Desenvolver e assegurar o comprometimento dos técnicos de planeamento em atingir os 

objetivos das tarefas planeadas; 

10) Aprender com os erros, com vista a evitar futuras ocorrências e consequentemente 

melhorar continuamente; 

11) Evitar a sobrecarga de recursos, a fim de aumentar a fiabilidade da libertação de 

trabalho; 

12) Manter um conjunto de tarefas prontas a executar (cujos requisitos de qualidade estão 

satisfeitos) como reserva de trabalho, com o objetivo de evitar perdas de tempo e 

capacidade. 

O LPS tem como principais funções planear e controlar a produção de projetos:  

 Planear possibilita estabelecer os objetivos e a sequência de atividades que conduzem à 

conclusão dos mesmos;  

 Controlar permite aproximar os acontecimentos da sequência estabelecida e caso tal já não 

seja possível ou pretendido, procede-se a um replaneamento.  

Na hipótese de o planeamento falhar, inicia-se um processo de aprendizagem de modo a evitar que 

os mesmos erros ocorram no futuro (Ballard, 1998). Ballard e Tommelein (2016) enumeram as 

funções do LPS:  

1) Especificar que tarefas executar, identificando onde e por quem, desde as etapas principais 

às operações; 

2) Preparar as tarefas calendarizadas para estarem prontas a executar; 

3) Planear e replanear para atingir objetivos do projeto; 

4) Selecionar tarefas para planos diários e semanais, decidindo que trabalho fazer em seguida; 

5) Tornar fiável o fluxo de trabalho; 

6) Tornar visível o estado atual e futuro do projeto; 

7) Medir o desempenho do planeamento; 

8) Aprender com os erros dos planos passados.  

As funções de planeamento e controlo do LPS são abordadas em maior detalhe na secção 3.3.2 

onde se caracterizam as várias etapas das mesmas. Na secção 3.3.1 procede-se à comparação entre 

o Sistema Tradicional de Gestão De Projetos (STGP) e o LPS, de modo a entender o processo de 

atuação do LPS e o que o diferencia do STGP. 

 

3.3.1. SISTEMA TRADICIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS VS LAST PLANNER 

SYSTEM  

O STGP resume-se a um conjunto de ferramentas dominado na sua maioria pelo controlo de 

projetos. Este controlo consiste na definição do custo e calendarização do projeto de acordo com as 
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especificações do mesmo, monitorizando a sua evolução até alcançar os objetivos pretendidos 

(Ballard e Tommelein, 2016). Neste sistema, os objetivos do projeto são fixos e os recursos que 

proporcionam o seu cumprimento apenas variam se é necessário recuperar de um desvio em relação 

ao que foi previamente estabelecido em termos de custo, prazo e qualidade. Ou seja, quaisquer 

medidas corretivas adotadas derivam dos dados recolhidos acerca destes elementos e correspondem 

a uma reação às suas alterações de desempenho. Todavia, não existe qualquer item que informe as 

causas responsáveis pelo incumprimento dos prazos ou metas planeadas (Ballard e Howell, 1996).  

Para Ballard e Howell (1996) é essencial controlar os processos do projeto e não apenas os seus 

resultados, como é prática do STGP. Com a criação do LPS, introduz-se no STGP o controlo da 

produção. Este viabiliza a orientação para os objetivos e possibilita o alcance dos mesmos conforme 

o caminho delineado, além de desvendar vias alternativas para os cumprir, no caso do plano inicial se 

mostrar impossível de seguir (Ballard e Tommelein, 2016). 

Note-se que tanto o controlo da produção como o controlo de projetos são necessários, como duas 

faces da mesma moeda. O controlo da produção sem o controlo de projetos é como conduzir sem 

destino e sem consciência da distância ou combustível restante, por outro lado, o controlo de projetos 

sem o controlo da produção é como conduzir olhando para o espelho retrovisor (Ballard e Tommelein, 

2016). 

O LPS baseia-se no sistema tradicional de planeamento (ver Figura 4), mas acrescenta-lhe um 

processo ao nível mais baixo da cadeia de decisão da organização, que designa como Last Planner
3
 

(ver Figura 5). Como o nome sugere, este processo é realizado pelo Last Planner, um elemento ou 

grupo que decide em última instância quais as tarefas a executar na próxima semana, orientando 

trabalho direto em vez de produzir outros planos (Ballard, 1994). Esta tomada de decisão realiza-se 

no Planeamento de Antevisão (ver secção 3.3.2.3) e faz-se a análise qualitativa de cada tarefa 

conforme o Modelo de Definição de Atividade (MDA) (ver Figura 8), que impede o início da execução 

da tarefa enquanto os critérios essenciais à conclusão da mesma não estiverem preenchidos (Ballard, 

1999). Assim, no LPS é possível planear-se o trabalho com base no que realmente “pode ser feito” 

(ver Figura 6) ao invés do que “deve ser feito”, como acontece no sistema tradicional de planeamento. 

Por conseguinte, geram-se planos mais realistas das tarefas que serão realmente executadas e 

garante-se uma utilização mais eficaz e eficiente dos recursos (materiais e humanos) pois o trabalho 

flui de forma ininterrupta e sem bloqueios (Ballard e Tommelein, 2016). 

Enquadrados nessa dinâmica, Ballard e Howell (1994) defendem a utilização do Last Planner não 

com o intuito de alongar o processo de planeamento de um nível superior até um nível inferior, mas 

como um “escudo” para proteger as equipas e o fluxo de trabalho da incerteza. Por conseguinte, esta 

proteção da produção (shielding production) proporciona uma melhoria da mesma, não só nas 

equipas do nível visado como nas equipas dos níveis inferiores da cadeia. 

 

                                                           
3
 Last Planner - O Last Planner é uma marca registada do Lean Construction Institute.  
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Ao adicionar-se o Last Planner ao sistema tradicional de planeamento, é possível descrever-se o LPS 

ao nível do planeamento classificando as tarefas em: “deve ser feito” (SHOULD) representa a tarefa 

planeada, “pode ser feito” (CAN) é a tarefa que realmente pode ser iniciada, “vai ser feito” (WILL) 

representa a tarefa que já não possui qualquer restrição à sua execução e que pode ser 

imediatamente executada e “foi feito” (DID) analisa o desempenho de todo processo de planeamento. 

Tendo-se como base os objetivos do projeto e a informação disponível desenvolve-se um plano de 

trabalho para o que “deve ser feito”, no LPS ajusta-se a previsão do que “deve ser feito”, ao que 

realmente “pode ser feito”. Na prática trata-se de um sistema pull que garante a produção de trabalho 

livre de restrições a partir do qual se cria um Plano Semanal (ver secção 3.3.2.4) mais realista. Neste 

contexto, o Last Planner possui uma maior responsabilização e um conhecimento mais detalhado do 

que realmente “vai ser feito“ no Plano Semanal. De seguida, ao aliar-se o que “vai ser feito” com os 

recursos disponíveis inicia-se a produção. Por fim, faz-se um levantamento do que “foi feito”, de 

Objetivos do 

Projeto 

Informação 
DEVE SER 

FEITO 

Recursos FOI FEITO 

Planear o 

Trabalho 

Executar o 

Plano 

Figura 4 - Sistema Tradicional de Planeamento (Push), adaptado de Ballard e Howell, 

(1994). 
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Processo 

Last Planner 

Figura 5 - Processo de Planeamento Last Planner, adaptado de Ballard e 
Howell (1994). 
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maneira a promover a aprendizagem e a deteção de erros e respetivas causas, para que estes não 

se repitam em projetos futuros (ver Figura 6) (Ballard, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, verificam-se alguns contrastes entre o STGP e o LPS, nomeadamente ao nível do 

planeamento e controlo de projetos.  

Relativamente ao planeamento, no STGP, utiliza-se como método uma técnica push, que consiste em 

“empurrar” uma tarefa para esta iniciar após a sua antecessora terminar, tornando este sistema num 

método de gestão reativa. Nesta visão, caso ocorra um problema impeditivo à realização de 

determinada tarefa gera-se uma reação em cadeia que impede/atrasa a realização de todas as 

tarefas (dependentes) seguintes na sequência. À medida que as falhas desaparecem do 

planeamento, aumenta a pressão colocada nos participantes do projeto para produzirem mais e com 

maior rapidez. Habitualmente, este stress adicional na cadeia de produção de tarefas transporta 

consequências negativas: 1) supervisores desmoralizados; 2) detalhes negligenciados, 3) tempo 

desperdiçado infrutiferamente, 4) foco e energia direcionados para a procura de meios para terminar 

a tarefa em detrimento da aprendizagem de como trabalhar melhor e mais rapidamente; fatores que 

consequentemente conduzem à perda de qualidade na produção das tarefas. Ballard (1994) conclui 

que a aplicação do sistema tradicional de planeamento pode conduzir a problemas como o 

retrabalho, excesso de pessoal no local e má alocação de recursos às tarefas.  

No LPS, utiliza-se uma técnica pull, que consiste em “puxar” uma tarefa para esta só iniciar quando a 

sua sucessora necessitar, tornando o LPS num método de gestão pró-ativa. Nesta situação, ao 

planear-se de maneira reversiva, um problema impeditivo à realização de determinada tarefa é 

resolvido antecipadamente, prevenindo que as suas sucessoras na sequência sejam afetadas. Para 

Objetivos do 

Projeto 

Informação 
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FEITO 
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FEITO 
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Last Planner 

Recursos FOI FEITO Produção 

Figura 6 - Last Planner System (Pull), adaptado de Ballard (2000). 
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tal acontecer, os responsáveis pelo planeamento e execução de cada tarefa do projeto devem 

encontrar-se bem identificados. Estes assumem compromissos entre si e de modo colaborativo, 

desenvolvendo relações de confiança, em vez de se comprometerem com uma agenda como 

praticado no STGP. O compromisso leva-os a responsabilizarem-se apenas por tarefas fiáveis (que 

acham que podem ser concluídas no prazo determinado) e por conseguinte, aquando do 

planeamento das tarefas, preocuparem-se em disponibilizar os recursos necessários para a 

realização das mesmas apenas quando os pré-requisitos (Ex: local de construção disponível) estão 

satisfeitos. 

Relativamente ao controlo, no STGP exerce-se uma gestão de tarefa a tarefa, com um pensamento 

orientado para os resultados, comparando-se o progresso com a linha basilar do Plano Geral em 

termos de custos e prazos. Por outro lado, no LPS exerce-se uma gestão focada na fiabilidade do 

fluxo de trabalho, com um pensamento orientado para o processo de produção de tarefas e para a 

melhoria contínua do mesmo. A melhoria contínua desenvolve-se ao promover a aprendizagem com 

base nos erros e na investigação das suas causas, de modo a identificar as fontes de desperdício do 

processo de produção e de interrupção do fluxo de trabalho. 

Complementarmente, Ballard (2000) afirma que os projetos onde se aplica o LPS tendem a 

apresentar um aumento de produtividade entre os 10% e os 40%, com uma média de 30%, em 

comparação com os projetos onde se aplica o STGP.   

Na secção seguinte, para se obter um conhecimento mais aprofundado das funções de planeamento 

e controlo do LPS, efetua-se um estudo detalhado acerca das mesmas. 

  

3.3.2. PLANEAMENTO E CONTROLO 

O LPS possui no planeamento e controlo as suas principais funções. O planeamento permite 

estabelecer e atingir os objetivos do projeto, ao estruturar atividades gerais e dividi-las ao nível mais 

básico, permitindo a sua execução de forma detalhada ao nível operacional. O planeamento do LPS é 

constituído por quatro etapas (ver Figura 7): 1) Planeamento Geral; 2) Planeamento de Fase; 3) 

Planeamento de Antevisão; 4) Planeamento Semanal. O controlo permite monitorizar o desempenho 

do plano, identificar em que estado se encontra e identificar oportunidades de melhorá-lo. O controlo 

do LPS é constituído pela etapa 5) Controlo (ver Figura 7). Nas secções, 3.3.2.1 a 3.3.2.5, são 

detalhadas as etapas do planeamento e controlo do LPS. 
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Deve ser feito 

(SHOULD) 

Pode ser feito 

(CAN) 

Vai ser feito 

(WILL) 

1) Planeamento Geral  

• Planear trabalho geral (longo prazo) 

• Definir principais  milestones 

• Estabelecer objetivos do projeto 

 

 

 

2) Planeamento de Fase   

• Planeamento revertido (Pull Planning) 

• Planeamento colaborativo 

• Especificar o entregável 

3) Planeamento de Antevisão 

• Dividir atividades principais em tarefas 
menores e mais detalhadas 

• Fornecer trabalho pronto a ser executado                
ao identificar e remover restrições 

• Planear operações 

• Atribuir responsabilidades 

4) Planeamento Semanal 

• Atribuir o trabalho semanal 

• Assumir compromisso fiável (trabalhadores) 

• Planear produção 

5) Controlo  

• Coordenação diária 

• Medir e analisar a PPC 

• Identificar as causas dos problemas no plano 

• Discutir processos a melhorar ou a abandonar 
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(DID) 

Figura 7 – Planeamento e Controlo Should-Can-Will-Did para criar e manter um fluxo de trabalho fiável, 

adaptado de Lean Construction Institute (2015). 
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3.3.2.1. PLANEAMENTO GERAL  

O Planeamento Geral é a etapa inicial do planeamento (ver Figura 7), em que se analisa e planeia o 

que “dever ser feito” para atingir os objetivos do projeto. Como resultado do Planeamento Geral surge 

o Plano Geral, um documento que cobre todo o projeto do início ao fim, sendo detalhado nas etapas 

seguintes do planeamento. 

De acordo com Ballard (2000), o Plano Geral define-se como uma calendarização geral do projeto 

construída segundo os critérios do cliente e os objetivos que este pretende que o projeto atinja. 

Consiste num conjunto de pontos de controlo dos eventos mais importantes do projeto (conhecidos 

como milestones) e relações sequenciais de tarefas com longa duração.  

O Plano Geral estrutura as tarefas a realizar e pretende expor a sua exequibilidade no tempo 

estabelecido, além de melhorar a eficácia e eficiência da execução do trabalho. Adicionalmente 

tenciona estabelecer as estratégias de execução a utilizar. Contudo, o Plano Geral não serve como 

guia para operações diárias, sendo por isso necessário dividi-lo em tarefas. É desta necessidade que 

surge a etapa seguinte do planeamento, o Planeamento de Fase (Peneirol, 2007). 

 

3.3.2.2. PLANEAMENTO DE FASE  

O Planeamento de Fase é a segunda etapa na hierarquia do planeamento (ver Figura 7), onde em 

continuidade com o Planeamento Geral se planeia o que “deve ser feito”. 

O Planeamento de Fase é um processo colaborativo de uma equipa que procura desenvolver um 

plano mais detalhado que o Plano Geral, denominado Plano de Fase, com o intuito de identificar e 

definir as milestones de acordo com o pedido do cliente ou expetativas de valor do mesmo. Nesta 

etapa divide-se o Plano Geral em tarefas. De seguida são atribuídas as durações das tarefas e os 

respetivos pré-requisitos. Finalmente agendam-se as tarefas de forma reversiva utilizando a técnica 

pull a partir das milestones estabelecidas até ao início. Planear do fim para o início é útil para se 

determinar a quantidade de tempo disponível e de como o usar, mas este método pode resultar na 

ultrapassagem da data de início e caso isso aconteça é fundamental efetuar um replaneamento. 

Adicionalmente ao planear de forma reversa obriga a equipa a pensar em todos os pré-requisitos 

necessários ao início da tarefa (Ballard, 2000) e segundo Ballard e Howell (2003a) possibilita que as 

tarefas fiquem sequenciadas de forma a libertar trabalho assim que são concluídas, permitindo que a 

próxima tarefa da sequência possa iniciar a sua execução imediatamente. Neste contexto, Ballard e 

Howell (2003a) concluem que ao utilizar a técnica pull é possível reduzir a sobreprodução, um dos 

sete tipos de desperdício de Ohno, eliminando trabalho que não adiciona valor. 

O Planeamento de Fase tem como objetivo produzir um plano para completar uma etapa do trabalho 

que maximize a geração de valor envolvendo todos os que têm experiência relevante, é por isso 

essencial que estes compreendam e apoiem o plano uma vez que o vão desenvolver em equipa. A 
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partir das tarefas criadas no Planeamento de Fase gera-se o Planeamento de Antevisão (Ballard e 

Howell, 2003a). 

 

3.3.2.3. PLANEAMENTO DE ANTEVISÃO  

O Planeamento de Antevisão é a terceira etapa na hierarquia do planeamento (ver Figura 7), neste 

planeia-se o que “pode ser feito”, com base na análise ao que “deve ser feito”.  

Esta etapa do planeamento é utilizada para agendar possíveis tarefas para as próximas três a doze 

semanas (dependendo das características do projeto) e controlar o fluxo de trabalho, além de 

assegurar a fiabilidade do sistema de planeamento e do lead-time para aquisição de informação e 

recursos (Ballard, 2000).  

Hamzeh et al. (2014) declaram que o Planeamento de Antevisão liga o Planeamento Geral e o 

Planeamento de Fase à execução do trabalho (nível operacional), ao dividir as tarefas principais do 

projeto em tarefas de menor dimensão e com maior nível de detalhe. Esta etapa do planeamento 

permite que os intervenientes do projeto tracem o plano de forma conjunta, de modo a aumentar o 

compromisso com o planeamento e execução das operações por parte das equipas de trabalho, 

possibilitando esquematizar operações e atribuir responsabilidades aos trabalhadores que as irão 

executar, produzindo-se deste modo o Plano de Antevisão. 

Adicionalmente, o Planeamento de Antevisão permite de forma antecipada identificar e remover 

restrições, assim como cumprir com os pré-requisitos necessários à execução das operações, 

através duma avaliação qualitativa de cada tarefa consoante o MDA (ver Figura 8). Deste modo, 

pretende-se criar uma reserva de tarefas prontas a serem iniciadas e proteger a produção contra a 

incerteza existente no fluxo de trabalho. No caso de se detetar algum problema ou instabilidade no 

fluxo de trabalho, as tarefas de reserva absorvem essa variação de maneira a garantir a estabilidade 

do mesmo (Ballard, 1997). 

No processo de avaliação do MDA insere-se o “Input”, representado pelos pré-requisitos (material ou 

informação) da tarefa, os “Critérios” são especificados e reservam-se ou alocam-se os “Recursos” 

(trabalhadores ou equipamento) necessários à execução da mesma, de que resulta a tarefa 

calendarizada como “Output”. Por fim, verifica-se a correspondência entre o “Output” e os “Critérios” 

previamente definidos, que em caso afirmativo possibilita “Libertar” a tarefa para ser executada e 

caso contrário ordena o seu “Refazer” (ver Figura 8) (Ballard, 1999; Ballard e Tommelein, 2016). 

Ballard e Howell (1998a) referem que este mecanismo garante a eficácia do Planeamento Semanal 

ao certificar-se que as tarefas libertadas para execução preenchem os seguintes requisitos de 

qualidade: 

1) Definição – As tarefas são suficientemente específicas, de maneira que a quantidade e tipo 

certo de material possa ser recolhido, o trabalho coordenado com os outros participantes e se 

consiga aferir no final da semana, se a tarefa foi ou não terminada; 
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2) Fiabilidade – As tarefas estão prontas a executar, ao garantir-se que tudo o que estas 

necessitam para serem produzidas está disponível antes da semana de início da respetiva 

execução (Exemplo: Todos os materiais no local, pré-requisitos satisfeitos, desenho 

completo); 

3) Sequência – As tarefas são selecionadas conforme a sua fiabilidade e ordem de 

necessidades da unidade de produção, ou do processo do cliente. As tarefas de menor 

prioridade formam uma reserva de trabalho e apenas são levadas a cabo na eventualidade 

de as primeiras falharem, ou caso a produção exceda as expectativas;  

4) Tamanho – As tarefas são dimensionadas de acordo com a capacidade produtiva de cada 

equipa de trabalho, enquanto a sua conclusão se mantem atingível dentro do período 

estabelecido. Adicionalmente, estas produzem trabalho no tamanho e formato essenciais à 

execução das suas sucessoras; 

5) Aprendizagem – As tarefas incompletas no final da semana são analisadas e identificadas as 

razões da sua não conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Planeamento de Antevisão recebem-se as tarefas para as próximas semanas e estas seguem 

semana a semana até que somente as tarefas catalogadas como “prontas” são atribuídas às equipas 

de trabalho no Planeamento Semanal, de forma que as equipas não precisem de esperar pela 

disponibilidade das tarefas para iniciar a sua execução. Assim, o Planeamento de Antevisão torna o 

plano de trabalho mais fiável, reduz a variação do fluxo de trabalho e alinha-o na melhor sequência 

possível, com o intuito de completar o projeto no tempo planeado. Deste modo, garante-se que as 

tarefas que seguem para o Planeamento Semanal estão aptas e detalhadas de forma suficientemente 

percetível para serem executadas pelos trabalhadores, o que transparece como uma melhoria da 

produtividade (Hamzeh et al., 2014). Por conseguinte, Ballard (1997) conclui que o Planeamento de 

Antevisão é a chave para reduzir os custos e a duração do projeto.  

Critérios 

INPUT OUTPUT Processo 

Recursos 

Conforme 

Critérios? 

Não 

Sim 

Libertar 

Refazer 

Figura 8 - Modelo de Definição de Atividade, adaptado de Ballard (1999). 
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Figura 9 - Plano Semanal e respetivo controlo (Peneirol, 2007). 

3.3.2.4. PLANEAMENTO SEMANAL  

O Planeamento Semanal é a última etapa do planeamento (ver Figura 7), neste discrimina-se o que 

“vai ser feito”.  

Esta etapa constitui um planeamento detalhado de curto prazo que deriva do Planeamento de 

Antevisão numa base semanal. Aqui, atribuem-se as tarefas detalhadas que os trabalhadores devem 

efetuar em cada dia da semana e estas são registadas no Plano Semanal (ver Figura 9). 

 

Ballard (2000) defende que o critério chave para medir o rendimento de um sistema de planeamento 

é a qualidade dos seus resultados. Portanto, um Plano Semanal com qualidade deve conter as 

seguintes características:  

 Descrever pormenorizadamente a tarefa, de modo que esta possa ser preparada e a sua 

conclusão inequivocamente definida; 

 Selecionar uma sequência de trabalho consistente com a lógica, estratégias de execução, 

objetivos e compromissos do projeto; 

 Selecionar a quantidade de trabalho que os técnicos de planeamento acreditam que as 

equipas conseguem executar, depois de avaliado o orçamento e trabalho especifico a 

realizar; 
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 Assegurar que todos os pré-requisitos estão preenchidos e os recursos necessários à 

realização do trabalho estão disponíveis no local correto, de modo que o trabalho esteja 

pronto para ser executado. 

Após terminar o planeamento é necessário fazer um controlo semanal dos seus processos, ao 

analisar o seu desempenho e identificar as razões dos desvios do plano, numa reunião entre os 

participantes do projeto. Isto permite sinalizar oportunidades de melhorar continuamente os 

processos de planeamento e fazer ajustes aos desvios sofridos no plano. Complementarmente 

promove a comunicação e o compromisso dos participantes do projeto, culminando no aumento da 

produtividade e redução dos atrasos na conclusão do mesmo (Daeyoung, 2002). 

 

3.3.2.5. CONTROLO  

O Controlo é outra função importante do LPS e a última etapa da sua hierarquia (ver Figura 7). Aqui, 

analisa-se tudo o que “foi feito” no processo de planeamento. Esta etapa permite aliar o controlo e a 

melhoria do planeamento para combater de forma eficaz a variabilidade e o desperdício (Koskela e 

Howell, 2002) ao identificar em que etapa do planeamento o projeto se encontra e melhorar o 

planeamento ao identificar e corrigir desvios no mesmo.  

Percentagem de Plano Completo  

O LPS foca-se no processo de produção e como tal não existe uma noção real de cada colaborador 

acerca do estado total das tarefas. Para contrariar esta situação é necessário um sistema que avalie 

de forma contínua a evolução do desempenho e do planeamento do projeto e em que estado se 

encontra, de modo a serem tomadas medidas para corrigir possíveis desvios. O LPS possui uma 

ferramenta de controlo de produção e indicadora da qualidade do plano, conhecida como 

Percentagem de Plano Completo (PPC) que é amplamente utilizada para medir e monitorizar o Plano 

Semanal (Ballard,1999; Ballard, 2000). 

Na PPC, após o término das tarefas agendadas para cada semana, mede-se em percentagem o 

número de tarefas concluídas (“foi feito”) em relação ao número de tarefas planeadas (“vai ser feito”), 

com a qual o Last Planner se comprometeu de acordo com a equação (1): 

 

𝑃𝑃𝐶 =
𝑛.º 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑎𝑠

𝑛.º 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100    (1) 

 

Esta avaliação de desempenho permite identificar não-conformidades nas equipas de trabalho e levar 

à investigação das suas causas, de forma a aprender com as falhas do plano e melhorar 

continuamente os desempenhos futuros, com o objetivo final de aumentar a produtividade e 

consequentemente diminuir os custos e a duração das tarefas (Ballard, 1994; Ballard, 1999). 
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Uma elevada PPC indica que o LPS permite prever com fiabilidade o fluxo de trabalho e que um 

maior número de tarefas prontas a executar estão a ser concluídas dentro do tempo planeado com os 

recursos disponíveis (Gao e Low, 2014). Desta forma, é possível constatar que a PPC está 

positivamente correlacionada com a produtividade. A PPC é registada no Plano Semanal (ver Figura 

9). 

Para evitar erros futuros e melhorar os processos de planeamento é cada vez mais importante que 

após concluir as tarefas atribuídas a cada semana se faça uma reflexão acerca das indicações da 

PPC, procurando as causas dos problemas e de não conformidades, recolhendo feedback dos Last 

Planners (Gao e Low, 2014). 

 

Identificação das causas dos problemas 

Após a medição da PPC, a primeira medida a tomar-se é a identificação das razões pelas quais o 

plano não foi cumprido, de preferência pelo responsável da execução do trabalho ou pelo Last 

Planner (Ballard, 2000). As razões são registadas no Plano Semanal (ver Figura 9). 

Ballard (1994) identifica possíveis causas de problemas: 

 Fornecer diretivas ou informações erradas ao Last Planner (exemplo: informar erradamente 

que os pré-requisitos estão completos);  

 Last Planner errar na conceção do planeamento (exemplo: planear demasiado trabalho); 

 Falhar a coordenação de recursos partilhados (exemplo: falta de material de trabalho); 

 Alterar prioridades (exemplo: trabalhadores realocados a tarefas mais urgentes); 

 Erros do fornecedor ou de desenho detetados ao tentar executar a tarefa planeada. 

Quaisquer que sejam as causas do problema, a monitorização contínua das razões para o 

planeamento falhar mede a eficácia das ações de remediação. Se foram tomadas ações para 

remediar o problema e contudo este persiste, é necessário tomar ações diferentes (Ballard e Howell, 

2003b). As ações de remediação tornam o LPS num sistema em constante melhoria. Neste contexto, 

o LPS tem como função estabilizar as operações para que estas sejam melhoradas tanto 

individualmente como no processo geral, aumentando a produtividade (Ballard e Tommelein, 2016). 

 

Terminado o estudo detalhado das funções de planeamento e controlo do LPS, pretende-se certificar 

a utilização do método no caso da Efacec. Para o efeito, na secção seguinte procede-se ao estudo de 

diversos casos da sua aplicação em diferentes geografias e setores de atividade.  

 

3.3.3. ESTUDO DE CASOS 

Como prova do seu sucesso em diversas culturas e ambientes de trabalho, o LPS é amplamente 

implementado por todo o mundo e de forma crescente ao longo dos anos (Daniel et al., 2015), tanto 
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em organizações como em projetos, nomeadamente em países como Austrália, Brasil, Dinamarca, 

Equador, Estados Unidos da América, Finlândia, Indonésia, Peru, Reino Unido, Venezuela, (Ballard e 

Howell, 2003a), Portugal (Peneirol, 2007), Arábia Saudita (AlSehaimi et al., 2009), Suécia (Friblick et 

al., 2009), México (Cerveró-Romero et al., 2013), China (Gao e Low, 2014), Nigéria (Daniel et al., 

2014), Coreia do Sul, Índia, Noruega, Nova Zelândia (Daniel et al., 2015), Chile (Arroyo e Valladares, 

2016), Colômbia (Mejía-Plata et al., 2016), Líbano (Hamzeh et al. 2016) e Marrocos (Hicham et al., 

2016). Esta disseminação demonstra a capacidade do LPS em ultrapassar barreiras geográficas e 

linguísticas, todavia depara-se com diferenças culturais na atitude de encarar o trabalho, as quais, 

podem influenciar os resultados do mesmo (Johansen e Porter, 2003).  

Por conseguinte, uma empresa internacional como a Efacec está à partida habilitada a usufruir das 

boas práticas resultantes da aplicação do LPS assim como a enfrentar os seus desafios de 

implementação e utilização. 

A investigação seguinte foca-se em projetos de diferentes setores de atividade e geografias que 

utilizam o LPS como metodologia, pretendendo-se deste modo confirmar a sua ampla flexibilidade e 

disseminação mundial. 

Para o presente estudo, adota-se como ponto de partida a pesquisa realizada por Fernandez-Solis et 

al. (2013), de 26 casos de aplicação do LPS (compreendidos entre os casos C1 e C26), à qual se 

acrescentam 14 novos casos (compreendidos entre os casos C27 e C40) (ver Tabela 2). Neste 

enquadramento, Fernandez-Solis et al. (2013) fazem um levantamento dos benefícios resultantes (ver 

Tabela 3) e dos desafios enfrentados (ver Tabela 4) em cada caso, durante a implementação e 

utilização do LPS, obtidos com base nos relatos dos participantes dos projetos. Relativamente aos 

benefícios sinalizados por Fernandez-Solis et al. (2013) (números 1, 3, 7, 11, 12, 14, 19, 21 e 22 da 

Tabela 3), acrescentam-se 13 novos benefícios provenientes da investigação dos novos casos.  
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Tabela 2 – Lista de estudo de casos, adaptado de Fernandez-Solis et al. (2013). 

Caso Referência Projeto Tipo de Projeto  Caso Referência Projeto Tipo de Projeto 

C1 Garza and Leong (2000) Centro de Tecnologia de Informação e 
Comunicação Avançada (ACITC) na 

Virginia Tech 

Institucional 

C2 Ballard (2000) Centro para a pesquisa de serviços clínicos 
na Universidade de Stanford 

Institucional 

C3 Ballard (2000) Casa de espetáculos no Texas Comercial 

C4 Fiallo e Revelo (2002) 102 Apartamentos para habitação  Residencial 

C5 Nielsen e Thomassen 
(2004) 

Nova construção e restauração de 3 
escolas em Skelskor 

Institucional 

C6 Kim e Jang (2005); Kim et 
al. (2007) 

Metropolitano de Seul Transporte 

C7 Kim e Jang (2005); Kim et 
al. (2007) 

Metropolitano de Busan Transporte 

C8 Arbulu e Soto (2006) Estação rodoviária central Institucional 

C9 Salem e Solomon (2006); 
Salem et al. (2005) 

Parque de estacionamento universitário de 
4 pisos 

Comercial 

C10 Ansell et al. (2007) Renovação de 4,8 km de uma faixa de 
rodagem 

Transporte 

C11 Jang et al. (2007) Autoestrada em Nam Chun Transporte 

C12 Jang et al. (2007) Estrada de circunvalação em Seul Transporte 

C13 Kemmer et al. (2007) Edifício residencial de 17 pisos Residencial 

C14 Simonsson e Emborg 
(2007) 

Construção de uma ponte industrial Industrial 

C15 Sterzi et al. (2007) Construção e restauração de um edifício 
industrial para um fabricante de aço 

Industrial 

C16 Sterzi et al. (2007) Edifício industrial para um fabricante de 
automóveis 

Industrial 

C17 Sterzi et al. (2007) Construção e restauração de um edifício 
industrial para um fabricante de automóveis 

Industrial 

C18 Ballard et al. (2007) Fábrica de produtos químicos de grandes 
dimensões 

Industrial 

C19 Ballard et al. (2007) Edifício do terminal 5 do aeroporto de 
Heathrow: fase civil 

Comercial 

C20 AlSehaimi et al. (2009) Edifício de uma faculdade de gestão e 
administração 

Institucional 

C21 AlSehaimi et al. (2009) Laboratórios e salas de aula gerais Institucional 

C22 Ballard et al. (2009) Desenvolvimento de uma nova vila Residencial 

C23 Hamzeh et al. (2009) Hospital Cathedral Hill Saúde 

C24 Liu e Ballard (2009) Oleoduto para uma refinaria de petróleo Industrial 

C25 Olano et al. (2009) Construção de uma plataforma de lixiviação Transporte 

C26 Olano et al. (2009) Construção de 7,1 km de autoestrada Transporte 

C27 Friblick et al. (2009) Diversos Diversos 

C28 Leal e Alarcón (2010) Projetos de mineração industrial Industrial 

C29 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

GDL Não 
especificado 

C30 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

Torre México 1 Não 
especificado 

C31 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

Monterrey Não 
especificado 

C32 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

Celaya Não 
especificado 

C33 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

Hospital Mérida Saúde 

C34 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

Los Cabos Não 
especificado 

C35 Cerveró-Romero et al. 
(2013) 

Torre México 2 Não 
especificado 

C36 Daniel et al. (2014) Diversos Diversos 

C37 Arroyo e Valladares 
(2016) 

Construção de edifícios de 4 pisos para 
habitação social (total de 80 apartamentos) 

Residencial 

C38 Hamzeh et al. (2016) Centro comercial em Beirute Comercial 

C39 Hicham et al. (2016) Construção de 21 edifícios residenciais de 4 
pisos (total de 396 apartamentos)  

Residencial 

C40 Mejía-Plata et al. (2016) Diversos Diversos 
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Tabela 3 – Benefícios relatados em projetos, adaptado de Fernandez-Solis et al. 

(2013). 

Número Benefício Caso 

1 Aumento da aprendizagem e do conhecimento entre as 
equipas do projeto 

C20, C21, C27, C30, C32, C33, 
C35, C37 

2 Aumento da confiança do cliente nas equipas do projeto C36 

3 Aumento da fiabilidade do fluxo de trabalho C4, C6, C7,C8, C15, C16, C17, 
C25, C26, C30, C37 

4 Aumento dos lucros C27, C28, C36, C37 

5 Aumento da produtividade (positivamente correlacionada com 
a PPC) 

C9, C27, C28, C37 

6 Aumento da satisfação dos clientes C28, C37 

7 Melhoria da comunicação e colaboração entre os participantes 
do projeto 

C6, C7, C9, C23, C27, C29, C33, 
C36, C37, C38, C39 

8 Melhoria da liderança C31, C35 

9 Melhoria da qualidade do projeto C37 

10 Melhoria da segurança C9, C28, C37 

11 Melhoria das práticas de gestão em projetos de construção C20, C21, C40 

12 Melhoria das práticas de trabalho no local da construção C20, C21, C40 

13 Melhoria dos registos históricos do projeto C37 

14 Melhoria na integração da cadeia de abastecimento C15, C16, C17 

15 Melhoria na visualização do planeamento C29, C35, C38 

16 Melhoria no controlo do projeto C9, C22, C29, C34, C38, C39 

17 Melhoria no planeamento do projeto C9, C22, C27, C28, C31, C32, 
C34, C36, C37, C39 

18 Redução do desperdício C27, C36, C40 

19 Redução do tempo de entrega ou de produção do projeto C8, C10, C14, C18, C22, C36, C37 

20 Redução dos custos C22, C36 

21 Redução dos níveis de stress nas equipas do projeto C14, C22 

22 Redução dos problemas no trabalho diário e de ações 
corretivas 

C6, C7, C10 

 

Tabela 4 – Desafios relatados em projetos, adaptado de Fernandez-Solis et al. 

(2013). 

Desafio Caso 

Implementação parcial ou tardia do LPS C20, C21, C24, C33, C40 

Inércia organizacional ou resistência à mudança C1, C4, C9, C10, C11, C12, C15, C16, 
C17, C18, C19, C20, C21, C30, C36, 

C37, C38, C40 

Interpretação incorreta da PPC C1, C39 

Falta de apoio das partes interessadas (stakeholders)  C1, C2, C3, C9, C13, C39 

Falta de autonomia do gestor no terreno ou demora na 
aprovação por parte do cliente e da gestão de topo 

C11, C12, C20, C21, C24 

Falta de compromisso em relação à implementação do LPS C1, C2, C3, C8, C9, C11, C12, C18, 
C19, C20, C21,C24, C30, C32, C33, 

C34, C38, C40 

Falta de colaboração, comunicação ou de empatia nas equipas 
do projeto 

C18, C19, C27, C31, C35, C36, C38 

Falta de liderança, de compromisso dos gestores ou de apoio 
da organização 

C1, C2, C3, C8, C18, C19, C24, C34, 
C35 

Fraco entendimento do novo sistema, dificuldade em produzir 
tarefas de qualidade, falta de treino, de experiência ou de 

aptidões 

C2, C3, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, 
C19, C23, C24, C27, C32, C33, C37, 

C38, C39, C40 

Pouca utilização da informação gerada durante a 
implementação do LPS 

C2, C3, C11, C12, C39 

Problemas contratuais, legais ou estruturais C1, C2, C3, C32, C35 

Problemas culturais ou falta de ética de trabalho C20, C21, C29, C40 

Visão de curto prazo C20, C21 
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Analisando-se todos os casos de implementação e utilização do LPS, destacam-se como mais 

frequentes os seguintes benefícios:  

1) Aumento da fiabilidade do fluxo de trabalho (11 casos) – A metodologia de produção de 

projetos utilizada nestas empresas focava-se na gestão individual de cada tarefa e 

comparava-se a evolução dos custos e dos prazos do projeto com a linha principal do Plano 

Geral. Ao concentrar-se apenas no que cada tarefa precisa para ser concluída e descurando 

o panorama geral (o conjunto de todas as tarefas da sequência), a ocorrência de imprevistos 

na execução da tarefa em causa reflete-se na execução das restantes, podendo-se atrasar ou 

até interromper a sua produção. Uma decisão que visa completar uma tarefa num 

determinado momento, pode não ser a melhor para o conjunto de todas as tarefas. Esta 

situação contribui para a incerteza do fluxo de trabalho, tornando o planeamento imprevisível, 

algo que a aplicação do LPS veio contrariar; 

2) Melhoria da comunicação e colaboração entre os participantes do projeto (11 casos) – Muitas 

organizações possuem uma cultura de trabalho demasiado formal, burocrática ou competitiva, 

que condiciona a confiança, a comunicação e a colaboração entre os participantes do projeto. 

O LPS, pelo contrário atua no sentido de combater este tipo de cultura; 

3) Melhoria do planeamento do projeto (10 casos) – As organizações, nos seus projetos 

anteriores, utilizavam métodos de planeamento ultrapassados, que não eram nem os mais 

eficientes nem os mais eficazes para a produção de projetos.  

Relativamente aos desafios, destacam-se como os mais frequentes os seguintes: 

 1) Fraco entendimento do novo sistema, dificuldade em produzir tarefas de qualidade, falta de 

treino, de experiência ou de aptidões (19 casos) – Os participantes do projeto não estão 

preparados para implementar ou utilizar o LPS. O método é uma novidade para os 

participantes do projeto e a sua maioria nunca o utilizou ou teve treino acerca deste, ou até 

conhecimento da sua existência. É ainda possível que os colaboradores não possuam as 

capacidades básicas para o implementarem ou usarem corretamente; 

2) Inércia organizacional ou resistência à mudança (18 casos) – A empresa que tenta aplicar o 

LPS não incentiva ativamente a sua implementação ou utilização. Adicionalmente, tendo-se o 

“desconhecido” como naturalmente ameaçador para o ser humano, compreende-se que a 

alteração dum método de trabalho familiar à organização para um novo sistema não seja 

bem-vinda e, por esse motivo recebida com desconfiança por parte dos colaboradores; 

3) Falta de compromisso em relação à implementação do LPS (18 casos) – A implementação do 

LPS, tal como qualquer mudança que visa melhorar um processo, requer empenho. Portanto, 

é fundamental demonstrar aos colaboradores da organização a importância da 

implementação do LPS e quais os benefícios associados, tanto para a empresa como para os 
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próprios. Caso contrário, os colaboradores não reúnem a motivação indispensável para 

assumir a responsabilidade de concretizá-la. 

Para a Efacec, como ator nos setores industrial e dos transportes, prevê-se que os benefícios e 

desafios dos seus projetos se assemelhem aos identificados em casos de projetos desses tipos. Por 

esse motivo, sinalizam-se os benefícios e os desafios nesses casos em particular. No que aos 

benefícios diz respeito, destacam-se por quantidade de incidências, os seguintes:  

1) Aumento da fiabilidade do fluxo de trabalho (7 casos);  

2) Redução do tempo de entrega ou de produção do projeto (3 casos) - Nos projetos efetuados 

anteriormente por estas organizações, era comum as equipas de trabalho esperarem pelos 

materiais, equipamentos ou informações para poderem dar início à execução das tarefas. Nos 

casos em estudo, a utilização do LPS permite antecipar os requisitos para realizar cada tarefa 

e satisfazê-los, evitando-se interrupções e atrasos no fluxo de trabalho. Adicionalmente, a 

atribuição de tarefas baseada no compromisso e a confiança aí desenvolvida, pelos membros 

das equipas, resulta numa produção mais fluida do trabalho. Destacam-se ainda, as sinergias 

criadas entre os Last Planners durante o planeamento colaborativo das fases do projeto, que 

reduzem a duração do plano inicial; 

3) Redução dos problemas no trabalho diário e de ações corretivas (3 casos) – Ao aplicar-se o 

LPS, planeia-se de modo colaborativo, antecipando-se possíveis problemas e 

desenvolvendo-se medidas para os evitar ou mitigar, antes que estes tenham impacto na 

produção. Complementarmente, fomenta-se a aprendizagem através dos erros, de maneira a 

que estes não se repitam e que a equipa seja mais eficaz na resposta a novos. 

Por outro lado, no que aos desafios diz respeito, destacam-se os seguintes:  

1) Inércia organizacional ou resistência à mudança (7 casos);  

2) Fraco entendimento do novo sistema, dificuldade em produzir tarefas de qualidade, falta de 

treino, de experiência ou de aptidões (5 casos);  

3) Falta de compromisso em relação à implementação do LPS (4 casos) - Realça-se que, nos 

casos em estudo, o benefício de maior incidência em projetos dos tipos industrial e de 

transportes é o aumento da fiabilidade do fluxo de trabalho, confirmando-se o observado em 

todos os tipos de projeto. Suplementarmente, os 3 desafios de maior incidência em projetos 

do tipo industrial e de transportes correspondem aos verificados em todos os casos em 

análise, confirmando-se que os desafios mais frequentes na implementação e utilização do 

LPS são transversais a todos os projetos. Consequentemente, estes benefícios e desafios 

adivinham-se como os mais prováveis de ocorrer no caso da Efacec. Esta informação 

demonstra-se particularmente útil para a conceção da proposta de implementação do LPS na 

Efacec, possibilitando a inclusão de medidas que mitiguem ou evitem os problemas passiveis 

de surgir durante o processo. 
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3.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo realizou-se uma revisão de literatura, onde se estudou a evolução do conceito Lean 

desde a sua origem até à atualidade, pensamento Lean, produção Lean e a aplicação do pensamento 

Lean à gestão de projetos, sob o estandarte de construção Lean. 

Ao estudar-se a aplicação da filosofia Lean à gestão de projetos surge a construção Lean. Esta 

possui um leque alargado de técnicas, que podem ser utilizadas na aplicação operacional ao nível do 

planeamento, organização e controlo. O LPS, a mais poderosa técnica da construção Lean, pelas 

suas características e reconhecido sucesso a nível mundial, apresentou-se como a hipótese mais 

promissora para servir as necessidades da Efacec. 

Para melhor compreender o LPS, investigaram-se em detalhe as suas etapas de planeamento e 

controlo, fazendo-se ainda um paralelismo entre o método e o STGP. 

Complementarmente, e com base na literatura existente, efetuou-se um levantamento de 40 casos de 

aplicação do LPS em projetos de diversos setores de atividade. Na análise aos casos, sinalizaram-se 

os principais benefícios e desafios inerentes à implementação e utilização da metodologia, com o 

intuito de prever as possíveis vantagens e problemas a enfrentar no caso da Efacec. Confirmou-se 

ainda o sucesso e a flexibilidade do LPS, através da sua ampla e crescente implementação por todo 

o mundo e da sua capacidade adaptativa a projetos nos mais diversos setores de atividade. 
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO INICIAL 

Neste capítulo procuram-se identificar e descrever os processos e práticas atuais da Efacec na sua 

gestão de projetos, em particular ao nível do planeamento e controlo de projetos. Desta maneira, 

procura-se entender que práticas oferecem oportunidades de melhoria, com o intuito de estruturar um 

Modelo que elimine os problemas identificados. Para o efeito, procede-se a uma recolha de dados 

junto da empresa e a uma análise dos mesmos.  

 

4.1. RECOLHA DE DADOS 

A recolha de dados tem como principal objetivo a identificação dos problemas que decorrem nos 

processos de planeamento e controlo da empresa e consequentemente entender quais as 

oportunidades de melhoria que existem nestes processos.  

Neste âmbito, realizam-se várias sessões de trabalho na UN de Ambiente e Indústria, nas instalações 

da Efacec situadas no Lagoas Park em Oeiras, com o objetivo de contactar com a realidade das 

práticas de planeamento e controlo da empresa. Recorre-se ainda, a entrevistas com técnicos da 

empresa. 

No entender de Wilson (2014), existem três formas diferentes de se conduzir uma entrevista: 

estruturada, não estruturada e semiestruturada. 

A entrevista estruturada baseia-se num questionário verbal rígido, onde o entrevistador segue um 

guião com um número fixo de perguntas e do qual se deve distanciar o mínimo possível. Neste tipo 

de entrevista produzem-se respostas curtas, de resposta aberta ou fechada. Deste modo, a entrevista 

estruturada facilita tanto a comparação de respostas de um grande número de entrevistados, pois o 

guião é fixo, como o nível de conhecimento de um ou mais indivíduos acerca de um tópico. 

A entrevista não estruturada traduz-se numa conversa onde o entrevistador estabelece um tema e o 

entrevistado discute esse mesmo tema de forma aberta. As perguntas estão por isso muito 

dependentes das respostas do entrevistado, não existindo um modelo predefinido de perguntas ou 

respostas. O objetivo da entrevista não estruturada é recolher informação sobre o entrevistado, 

concedendo-lhe liberdade para contar as suas experiências sem impor restrições ou regras às suas 

respostas. Nesta forma de entrevista existe o risco dos intervenientes perderem o foco no tema 

original, mesmo com o entrevistador mais experiente. Para contrariar esta situação, é essencial 

preparar a entrevista e definir os seus objetivos, de modo conduzi-la de acordo com os mesmos. 

Por último, a entrevista semiestruturada alia as perguntas predefinidas da entrevista estruturada à 

exploração mais ampla de resposta da entrevista não estruturada. Assim, combina-se a utilização das 

perguntas de resposta aberta e fechada, gerando-se uma recolha de informação qualitativa e 
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quantitativa. O objetivo principal da entrevista semiestruturada consiste em recolher informação 

sistemática sobre um conjunto principal de tópicos, enquanto permite uma exploração adicional no 

caso de surgirem novos tópicos ou problemas. Este tipo de entrevista usa-se quando existe 

conhecimento acerca do tema sob investigação, mas ainda assim, é necessária a recolha de detalhes 

adicionais. Deve-se utilizar uma entrevista semiestruturada para atingir os seguintes objetivos: 

 Recolher factos, atitudes e opiniões; 

 Recolher informação em temas onde o entrevistador está convicto de ter identificado os 

problemas relevantes, mas ainda assim, concede ao entrevistado a possibilidade de levantar 

novos problemas que este considere relevantes;  

 Recolher informação na impossibilidade de observar diretamente os comportamentos, devido 

a fatores de segurança, privacidade, horário ou outros; 

 Entender os objetivos do entrevistado; 

 Recolher informação sobre tarefas, fluxo de tarefas e documentos relevantes, como 

documentos de melhores práticas, diagramas de fluxo de trabalho, equipamento, fotografias 

ou cartazes.  

Na presente dissertação de mestrado utiliza-se o sistema de entrevista semiestruturada em virtude 

das suas características, como a facilidade em recolher informação na impossibilidade de observar 

diretamente os comportamentos do ambiente de trabalho, devido a fatores de privacidade. 

Suplementarmente, favorece a recolha de informação sobre as opiniões do entrevistado e preserva a 

discussão aberta dos problemas identificados, ao passo que, utiliza um guião de perguntas que 

protege o entrevistador da sua falta de experiência.  

Neste enquadramento, elabora-se um guião para as entrevistas, contendo as perguntas de maior 

relevância para aferir quais os problemas nos processos da gestão de projetos da empresa: 

1) Quais os processos constituintes do sistema de produção de projetos utilizado na empresa? 

2) Na sua opinião, quais os principais problemas do sistema? 

3) Que evidências existem desses problemas? 

4) Que práticas originam esses problemas? 

As respostas às perguntas podem categorizar-se segundo 4 vetores: 

1) A resposta centra-se na identificação e descrição dos processos necessários para planear e 

controlar os projetos na empresa, que resultam no mapa de processos patente na Figura 10; 

2) O foco incide essencialmente no planeamento, controlo e gestão da informação dos projetos; 

3) Descrevem-se ações que demonstram as ineficiências de determinados processos; 

4) Relacionam-se os problemas e as evidências descritas na resposta 2) e 3) com determinadas 

práticas em vigor na empresa, como demonstra a Tabela 5. 
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4.2. ANÁLISE DE DADOS 

Na sequência da recolha de dados na secção anterior resulta o levantamento ilustrado dos processos 

de planeamento e controlo de produção de projetos da empresa (ver Figura 10).  

A construção do mapa de processos facilita a visualização estrutural dos processos e a sinalização 

das suas falhas. 

 

 

Figura 10 - Mapa atual de processos de planeamento e controlo de projetos. 

 

O planeamento dos projetos está sob a responsabilidade do gestor de projetos e inicia-se com o 

cronograma macro, tendo-se em conta os objetivos do cliente, a descrição do âmbito do projeto, 

milestones principais, condicionantes existentes e a Work Breakdown Structure (WBS). De acordo 

com o PMI (2013), a WBS consiste numa decomposição hierárquica do âmbito global do trabalho a 

desenvolver pela equipa de projeto, de forma a atingir os objetivos do mesmo e criar os entregáveis 

requeridos. A cada nível descendente da WBS, aumenta o nível de detalhe das tarefas integrantes do 

projeto, pelo que na empresa a WBS apresenta-se organizada por entregáveis e por 5 níveis típicos: 
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 Nível 1 – Projeto; 

 Nível 2 - Áreas funcionais (departamentos) do âmbito global (gestão de projeto, engenharia, 

compras, logística, montagem, comissionamento e ensaios); 

 Nível 3 - Áreas físicas / fases do projeto; 

 Nível 4 - Unidades construtivas (Ex: edifício, sala de quadros, reservatório); 

 Nível 5 - Pacotes de trabalho – tarefas que originam trabalho a nível operacional (Ex: 

montagem de turbina, fabrico de tubagem). Estas representam o nível mais baixo da WBS 

para as quais o custo e duração podem ser estimadas e geridas (PMI, 2013).  

No planeamento geral, etapa inicial do planeamento, é desenvolvido o cronograma macro (atualizado 

mensalmente), recorrendo-se ao Critical Path Method (CPM) e ao software Microsoft Project. Este é 

utilizado nos diversos projetos e UNs para detalhar o programa de tarefas, conforme as condições 

contratuais. Nesta etapa definem-se as tarefas, estima-se a sua duração e recursos necessários 

conforme um sistema push, onde apenas os técnicos de planeamento são responsáveis pela sua 

realização. Tal como se verificou na revisão de literatura da presente dissertação, isto tem efeitos 

negativos tanto na duração das tarefas produzidas como nos desperdícios gerados aquando da sua 

produção, pois não são tidas em conta as condicionantes reais dos outros departamentos 

intervenientes (logística, engenharia, compras) no projeto e que se revelam essenciais para as 

tarefas serem concluídas com sucesso. 

Na segunda etapa, efetua-se mensalmente uma reunião de planeamento de antevisão, onde a equipa 

do projeto planeia as tarefas para as 4 semanas subsequentes e o gestor de projeto notifica cada 

participante acerca do progresso do plano. O elevado período entre cada sessão de planeamento e a 

janela temporal sobre a qual esta incide não se adequa à elevada variabilidade dos projetos, pelo que 

os atrasos apenas são sinalizados tardiamente e a sua materialização é impossível de evitar. Para 

agravar esta situação, as restrições detetadas são registadas como milestones no cronograma 

macro, pelo que os membros da equipa de projeto perdem a noção da urgência da sua resolução. 

De seguida o plano semanal deriva diretamente do plano de antevisão, sendo disponibilizado apenas 

se requerido. Este é realizado por técnicos de planeamento, não envolvendo os responsáveis pela 

execução do trabalho. Ou seja, o planeamento é feito sem o conhecimento do que realmente pode 

ser executado em obra. 

O controlo exerce-se após a produção do trabalho, para averiguar o cumprimento do plano do projeto. 

Para tal, desenvolvem-se as ações e documentos seguintes: 

 Identificam-se restrições na execução do trabalho. Estas são sinalizadas como milestones no 

cronograma macro, não existindo um compromisso assumido de as remover numa data 

determinada; 

 Informação de entidades externas (clientes, parceiros, subcontratados); 

 Relatório de fornecedores - descreve o estado do processo de compra de materiais; 
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 Relatório de desenho – descreve o estado das atividades de desenho; 

 Gráfico Milestone Trend Analysis (MTA) – ferramenta de controlo que identifica de forma 

gráfica o desempenho de todas as datas de milestones do plano ao longo do tempo. 

Proporciona que a equipa de projeto visualize se o trabalho correspondente a determinada 

milestone está atrasado, adiantado ou de acordo com o plano (Heidrich et al., 2006); 

 Gráfico Earned Value Method (EVM) – ferramenta de controlo de custos que consiste numa 

medição da performance do plano ao combinar a linha basilar do âmbito, dos custos e do 

plano do projeto. Individualmente, para cada pacote de trabalho, o EVM mede: 

o Valor Planeado – Orçamento planeado para a execução do trabalho, num 

determinado período de tempo; 

o Valor Obtido – Trabalho executado expresso em termos de orçamento planeado, 

num determinado período de tempo; 

o Custo Atual – Custo incorrido pelo trabalho executado, num determinado período de 

tempo;  

Estes valores resultam num gráfico, onde são comparados entre si, de modo a determinar o 

desvio do estado atual do projeto, em termos de custos e tempo, em relação ao planeado. 

Assim como, a eficiência da execução do projeto por parte das equipas de trabalho, em 

termos de tempo e custos (PMI, 2013).  

Com base nestes inputs, a equipa do gestor de projeto atualiza mensalmente (feedback) o 

cronograma macro no software Microsoft Project gerando-se uma nova previsão do mesmo, 

correspondente com o estado atual do plano, que é distribuída pelos membros da UN. O novo 

cronograma macro é comparado com o anterior, analisando-se o novo caminho crítico e as restrições 

do projeto. As tarefas presentes no novo caminho crítico são acompanhadas com atenção especial 

por parte do gestor de projeto, pois cada atraso nestas tarefas tem repercussões diretas na data final 

do projeto. Como tal, estas podem despoletar um processo de compressão da duração ou da 

recalendarização do projeto, tendo-se em conta tarefas com novas durações, sequências e alocação 

de recursos. Quando se verifica uma alteração no plano, o gestor de projeto notifica individualmente 

cada membro da equipa. 

Após a descrição dos processos do sistema, na Tabela 5 identificam-se os seus problemas e as 

práticas nas quais estes têm origem. Desta forma procura-se perceber que práticas oferecem 

oportunidades de melhoria, com vista a eliminar os problemas do sistema. 
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Tabela 5 - Problemas associados a práticas atuais. 

Número dos 
Problemas 

Problemas Práticas Atuais 

1 Priorizadas sobretudo novas infraestruturas, 
baseando-se apenas no tempo de execução e 
antes de obter informação de pré-requisitos. 

Planificação de trabalhos com critérios não totalmente 
claros e sem ter em conta restrições. 

2 Tempos de construção e montagem não 
levantadas junto de parceiro por infraestrutura, 
após mais de 2 meses de projeto. 

Planeamento push com escalonamento de prioridades 
não totalmente baseado no exercício “de trás para a 
frente” de marcos contratuais, tempos de execução por 
etapa e precedências. 

3 Reunião com parceiro para discussão de recursos, 
decisão de contratação e acordo de tempos 
apenas no terceiro mês do projeto. 

Ausência ou demora de acordo fatual e documentado 
de datas de entrega e de requisitos necessários por 
parte de cada interveniente. 

4 Trabalhos de montagem na mesma infraestrutura 
com interrupção (obrigando a movimentação de 
recursos e trabalho na mesma área em duas 
vezes). 

Falta de balanceamento criterioso de recursos e de 
fiabilidade do fluxo de atividades na construção do 
planeamento. 

5 Restrições ganham visibilidade perto da data limite 
da execução da tarefa, quando atraso se 
materializa.  

Reunião regular com intervenientes não agendada. 
Levantamento de restrições não é formalizado. As 
restrições são sinalizadas como milestones do 
cronograma macro. 

6 Estado do plano não corresponde à realidade.  Estimativa de duração de tarefas irrealista. Não existe 
rotina de atualização dos documentos de planeamento 
(controlo é “frouxo”). Monitorização da execução do 
projeto em obra não é eficaz. 

7 Mesmos erros repetem-se ao longo do projeto. Ausência de mecanismo de Lessons Learned 
(aprender através dos erros cometidos no passado). 

8 Foco no custo, em detrimento da qualidade dos 
pacotes de trabalho. 

Utilização da informação do EVM como elemento para 
tomar decisões na conceção dos pacotes de trabalho. 

9 Dificuldade na compreensão da informação, por 
parte de parceiros de UNs e departamentos 
diferentes. 

Cada UN e departamento utilizam os seus próprios 
documentos de planeamento e controlo (diferentes 
formatos), em folhas Excel (não existe uniformidade da 
informação). 

10 Penalizações monetárias devidas aos clientes, 
como compensação pelos atrasos na conclusão 
dos projetos ou de determinadas milestones.   

Estimativas de duração do projeto não têm em conta 
os imprevistos intrínsecos à execução do projeto 
aliado a um controlo ineficaz da mesma.   

 

4.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Com a participação em sessões de trabalho e as entrevistas efetuadas foi possível conhecer e 

descrever os processos de planeamento e controlo aos quais os projetos estão sujeitos durante a sua 

produção. Os dados recolhidos foram utilizados para a construção de um mapa de processos, de 

modo a ilustrar a sequência do fluxo de informação, etapas, outputs e ferramentas aplicadas no 

sistema de produção de projetos, de modo a facilitar a visualização da sua estrutura e sinalização das 

suas falhas. Após a descrição dos processos, identificaram-se os seus problemas e as práticas que 

os originaram. Desta maneira procurou-se entender que práticas ofereciam oportunidades de 

melhoria, com o intuito de estruturar um Modelo de melhoria que eliminasse os problemas 

identificados. Verificou-se que a maioria dos problemas se relacionava com a falta de critérios na 

tomada de decisões, ausência de rotinas de colaboração entre participantes, de atualização e 

formalização de documentos e estimativas irrealistas dos planos.  
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5. MODELO DE MELHORIA PROPOSTO 

No presente capítulo procura-se apresentar uma proposta de um Modelo de melhoria do planeamento 

e controlo de projetos, baseado no LPS, que vá ao encontro dos objetivos da Efacec. Este apresenta-

se como uma sugestão de disseminação, implementação e utilização da filosofia Lean nas várias 

UNs, da área de Sistemas.  

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 

Tendo o LPS como base, o Modelo consiste num sistema de planeamento e controlo da produção 

derivado da filosofia Lean. Como tal, os seus fundamentos culturais diferem dos tradicionais, pelo 

que, com base no estudo de casos efetuado na secção 3.3.3, sugerem-se medidas a ter em conta na 

transição da cultura tradicional para a cultura Lean. Quanto às metodologias o Modelo resume-se a 

duas componentes, a de planeamento da produção e a de controlo da produção. A primeira tem a 

função de gerar proativamente a correspondência de trabalho para as unidades de produção, de 

acordo com a melhor sequência e quantidade possível. A segunda procura designar 

progressivamente as tarefas a executar diretamente com os trabalhadores e de forma mais fiável, 

através da medição, aprendizagem contínua e das ações corretivas.  

 

Na Figura 11 apresenta-se uma visão geral do Modelo, das interligações entre as várias etapas e 

ferramentas que o compõem, bem como os respetivos outputs e fluxos de informação. O feedback 

expresso na Figura 11 remete para a informação necessária à atualização das etapas superiores da 

hierarquia. Todos os elementos constituintes do Modelo são abordados com maior detalhe ao longo 

do presente capítulo. 

 

Os objetivos fundamentais do Modelo consistem em assegurar uma ampla uniformização de 

processos e melhoria da eficiência no planeamento e controlo da execução dos futuros projetos da 

DTO, garantindo-se a realização dos mesmos com qualidade e dentro do respetivo prazo, tendo em 

vista a satisfação do cliente. A flexibilidade demonstrada pelo LPS, no estudo de casos realizado, 

permite que o Modelo se adapte aos projetos das diferentes UNs, funcionando como metodologia 

universal de produção de projetos da empresa. Salienta-se ainda que, neste Modelo, pretende-se 

desenvolver uma dinâmica de aprendizagem, em que seja feita a medição, registo e análise da 

produtividade, das razões para não cumprimento do plano e das causas raiz das mesmas. Com a 

finalidade de capacitar as equipas dos projetos a aprenderem consigo mesmas e de melhorarem 

continuamente, revelando fontes de desperdício no sistema.  

 

Para o efeito, têm-se em conta a revisão de literatura realizada no capítulo 3 e a situação inicial dos 

processos da empresa apresentados no capítulo 4.  
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Figura 11 - Modelo de melhoria proposto. 

 

5.2. DINÂMICA DE MUDANÇA 

A aplicação da filosofia Lean numa organização representa uma mudança na cultura da mesma, 

refletindo-se na alteração dos hábitos e comportamentos dos colaboradores. É por isso crucial 

dinamizar-se junto dos colaboradores, desde o início do processo, uma atitude de querer mudar. A 

alteração de um fator crítico para o sucesso da empresa, como a sua cultura, não deve ser abordado 

levianamente. Como tal, a decisão de se implementar a filosofia Lean deve ser uma opção 

estratégica em linha com os objetivos e posicionamento de mercado da empresa.  

 

No caso da Efacec, esta defende como Valores a aprendizagem e adaptação para a excelência pelo 

que uma mudança deste nível não deverá receber uma resistência muito relevante por parte dos seus 

colaboradores. Outro dos Valores defendidos pela organização é também partilhado com a filosofia 

Lean: a promoção da eficiência para maximizar a competitividade, pelo que existem evidências de 

compatibilidade entre as partes. Ainda assim qualquer mudança acarreta riscos, é por isso essencial 

tomar medidas para os minimizar. 
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Neste panorama, a mudança cultural proposta tem como objetivo abranger uma das áreas de negócio 

da empresa, a área de Sistemas, responsável pela produção de projetos. Neste contexto, pretende-

se mudar a forma como se produzem os projetos da empresa, de forma a combater o desperdício 

que aqui se verifica e que penaliza o desempenho da área de Sistemas em particular, e da Efacec em 

geral. 

 

A aplicação da filosofia Lean e a maioria das suas técnicas não dependem de novas tecnologias, mas 

da inteligência e criatividade das pessoas que as implementam. Contudo, determinadas tecnologias 

são úteis, na medida em que funcionam como facilitadores, ao processarem maiores quantidades de 

informação em menores períodos temporais. Para a filosofia Lean, o principal recurso são as 

pessoas. Pessoas devidamente motivadas, treinadas e informadas são fundamentais para uma 

implementação Lean eficaz (Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, 2016). 

Neste enquadramento, e tendo-se como base os principais problemas de implementação do LPS, 

sinalizados no estudo de casos realizado na secção 3.3.3, verificam-se condições essenciais que 

devem ser satisfeitas para a implementação da filosofia Lean ser bem-sucedida, e consequentemente 

o Modelo proposto. Para o efeito, recomenda-se um conjunto de iniciativas que visam criar o 

ambiente adequado à mudança. As seguintes iniciativas devem estar presentes ao longo de todo o 

processo de implementação: 

 

1) Apoio da Direção da Efacec à implementação do Modelo 

 

O patrocínio por parte da Direção da organização apresenta-se como vital para o sucesso da 

implementação da filosofia Lean e das ações associadas à mudança. Por conseguinte, sugere-se a 

presença e envolvimento dos gestores de topo nas principais etapas do processo, liderando e 

guiando ativamente os colaboradores através da transformação e ajudando-os a ultrapassar a 

resistência à mudança. Complementarmente recomenda-se a criação de uma comissão, que inclua 

gestores de topo e pessoas com capacidade de liderança, que estabeleça as estratégias de 

implementação e técnicas de controlo (exemplo: pedir feedback às equipas dos projetos) para 

consolidar as práticas.  

 

Segundo a Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2016) uma das principais causas do 

insucesso da mudança cultural é a discrepância entre as intenções da gestão de topo e as tarefas 

realizadas diariamente, que se encontram em realidades distintas. Tendo-se isto em conta e para se 

implementar com sucesso o Modelo, é necessário que as pessoas adequem o seu comportamento às 

estratégias definidas.  

 

2) Desenvolver o conhecimento do Modelo junto dos participantes dos projetos 

 

Para desenvolver o conhecimento acerca da filosofia Lean na organização e de modo a familiarizar 

todos os participantes dos projetos com o novo sistema, propõe-se a produção e distribuição de um 
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manual de apoio à implementação e utilização do Modelo. Este manual deve incluir as boas práticas 

de planeamento e controlo do mesmo, bem como uma introdução aos conceitos Lean. Caracteriza-se 

o documento por ser: 

 

 Percetível para os elementos não familiarizados com os procedimentos do LPS; 

 Pragmático mas detalhado; 

 Apelativo; 

 Um guia para as equipas do projeto; 

 Útil na uniformização da informação e procedimentos entre departamentos e UNs. 

Como se pode observar na revisão de literatura efetuada, o LPS é uma metodologia em constante 

evolução e, como tal, pretende-se que o manual seja continuamente melhorado de maneira a 

acompanhar a evolução da mesma. Assim, espera-se alimentar a melhoria do manual não só com a 

pesquisa contínua de técnicas inovadoras, mas também com o feedback proveniente dos seus 

utilizadores.  

Suplementarmente devem-se instruir os participantes dos projetos, recorrendo-se a ações de 

formação. Estas devem abordar as temáticas seguintes: 

 Razões para utilizar o Modelo; 

 O que é o Modelo (conceitos e processos); 

 Como implementar e utilizar; 

 Objetivos; 

 Casos de sucesso e testemunhos (benefícios e desafios); 

 Esclarecer dúvidas frequentes. 

Deste modo, procura-se aumentar o entendimento sobre o novo método e reduzir possíveis erros na 

implementação e na utilização do mesmo, assim como reduzir a resistência à mudança cultural por 

parte dos intervenientes dos projetos ao promover o seu envolvimento no processo de melhoria. As 

reuniões de planeamento tornam-se mais eficientes pois todos os participantes comunicam na 

mesma linguagem. 

Tal como acontece com o manual, também o conteúdo das formações deve ser atualizado consoante 

as inovações na área de estudo. Mantendo-se as práticas da empresa em sintonia com as mais 

recentes práticas do meio, permite à Efacec desfrutar das vantagens competitivas associadas. 

Refere-se ainda que, numa primeira fase, na impossibilidade de capacitar em tempo útil todos os 

intervenientes dos processos, ao nível necessário para operarem a transformação, existe a opção de 

recorrer a formadores externos à mesma. 

 

3) Assegurar o compromisso dos participantes dos projetos com a implementação e utilização 

do Modelo 
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É essencial conduzirem-se todos os colaboradores da área de Sistemas a aceitarem, de forma 

gradual, os conceitos da mudança Lean, envolvendo-os e demonstrando-lhes como esta pode ser 

benéfica para a empresa e para eles próprios. Os recursos humanos são o ativo mais valioso da 

empresa e como tal, é importante que estes se sintam valorizados e tidos em consideração, pois são 

estes que muito podem contribuir para a melhoria das tarefas que executam. Ao valorizarem-se os 

colaboradores, cria-se uma atitude positiva em torno da mudança. Estes sentem que desempenham 

um papel mais ativo e decisivo na empresa, aumentando desta forma os seus níveis de motivação e 

de compromisso, assim como a sua satisfação por terem uma cota parte na melhoria do processo em 

que participam. Estes devem por isso ter opinião na tomada de decisão do trabalho a executar e 

participar ativamente na deteção de erros. Complementarmente sugere-se recompensar os 

colaboradores que demonstrarem mais empenho na implementação e utilização do Modelo, de 

maneira a incentivar a participação de toda a equipa de trabalho e espalhar progressivamente a 

dinâmica de mudança pela organização.  

 

5.3. PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO 

No planeamento da produção estruturam-se as tarefas, a sua ordem de execução, prevêem-se e 

alocam-se os recursos necessários à sua conclusão bem como os responsáveis pela execução do 

trabalho. Esta componente do Modelo é constituída por 4 etapas, anteriormente estudadas na revisão 

de literatura e exploradas em maior detalhe assim como as propostas para a sua implementação, nas 

secções seguintes do capítulo: 

1) Planeamento Geral; 

2) Planeamento de Fase; 

3) Planeamento de Antevisão; 

4) Planeamento Semanal. 

 

5.3.1. PLANEAMENTO GERAL 

O Planeamento Geral é a etapa do planeamento em que se inicia o planeamento estratégico (longo 

prazo), identificando-se as principais milestones (com base nos constrangimentos e objetivos do 

projeto) e incorporando-se a lógica do CPM, para determinar a duração total do projeto (Ballard, 

Hamzeh e Tommelein, 2007). 

 

Nesta etapa desenvolve-se o Plano Geral, com recurso ao CPM. O Plano Geral baseia-se na WBS 

para desenvolver uma linha temporal sob a forma de diagrama de Gantt, através da utilização da 

ferramenta informática Microsoft Project, que deverá atualizar-se ao longo de todo o projeto com uma 

periodicidade mínima mensal. Esta atualização justifica-se, pois, o progresso na execução de 

determinada tarefa expressa no Microsoft Project pode não corresponder à realidade, pois o 

programa considera o rendimento da produção como uniforme ao longo do tempo, algo que 
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raramente se verifica. A atualização do Plano Geral possibilita o enquadramento do projeto para a 

data atual, facilitando tanto a leitura do estado de cada tarefa como do estado global do projeto em 

relação à data atual, permitindo fazer previsões mais realistas do prazo de conclusão dos mesmos. O 

Plano Geral não demonstra a forma como o trabalho deve ser executado, apenas identifica as 

atividades e as suas relações sequenciais sem incluir os pré-requisitos das mesmas.  

 

Nesta etapa a utilização do mesmo método que o sistema em vigor na empresa, o CPM, prende-se 

com o facto de o LPS ter origem no STGP pelo que é natural a partilha de métodos. Além do CPM ser 

de fácil compreensão visual e se encontrar atualmente implementado, pelo que os participantes dos 

projetos se encontram familiarizados com o mesmo, este é de facto um método que oferece diversas 

vantagens no planeamento de longo prazo. 

 

Esta etapa tem como objetivos fundamentais identificar milestones importantes para o cliente 

(especialmente datas inalteráveis), identificar longos lead times e estabelecer as precedências de 

cada tarefa, calibrando-se a exequibilidade da sua conclusão no prazo estabelecido e testando-se a 

estratégia geral de execução do projeto. 

 

Como principais critérios necessários à construção do Plano Geral devem constar: 

 Milestones contratuais finais e intermédios; 

 Atividades críticas; 

 Folgas entre tarefas; 

 Datas de início e fim de cada tarefa; 

 Especificações técnicas; 

 WBS de projetos similares; 

 Histórico de produtividade das equipas de trabalho; 

 Duração das tarefas dadas as restrições existentes (limitações de prazos, 

materiais/equipamentos, licenças/autorizações, espaço, recursos humanos); 

 Possibilidade de incluir alternativas técnicas. 

 

O Plano Geral deverá ter uma estrutura clara e simples, tendo por base os seguintes requisitos: 

 Número limitado de tarefas, detalhado até nível de pacote de trabalho (e não microtarefas). 

De forma a transformar as tarefas em elementos mais administráveis, mas não as detalhando 

em demasia, o que poderia conduzir a uma gestão improdutiva e uma ineficiente aplicação de 

recursos, execução do trabalho e dificuldade em agregar informação sobre diferentes níveis 

da WBS (PMI, 2013); 

 Organização em linha com a WBS; 

 Duração e sequenciamento de tarefas com base em pressupostos realistas; 

 Vínculo com marcos contratuais e produtividades históricas, acordadas com equipa e 

subempreiteiros; 

 Visibilidade sobre o caminho crítico através do método CPM. 
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Critical Path Method 

 

O CPM é uma ferramenta de calendarização de conjuntos de tarefas com base em algoritmos 

matemáticos. Desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos da América no final da década de 

1950, evoluiu progressivamente até ao estado atual para ser amplamente aplicado no planeamento 

do trabalho em projetos, em particular na indústria da construção. Neste método prepara-se a lista de 

tarefas a realizar para atingir os objetivos do projeto e criar os respetivos entregáveis, a denominada 

WBS, estabelece-se a duração de cada tarefa e as dependências entre as mesmas. No CPM 

determinam-se as possíveis datas de início e de fim do projeto, onde o caminho crítico se refere à 

sequência de tarefas (sem folga) que na sua totalidade correspondem à duração mais longa do 

projeto. Na eventualidade de ocorrer um atraso em qualquer uma das tarefas agendadas, a data de 

fim do projeto é adiada para que o mesmo seja concluído posteriormente (Ćwik e Rosłon, 2017). O 

CPM demonstra-se muito útil na etapa inicial do projeto (Planeamento Geral), onde é necessário 

estabelecer-se uma sequência lógica de tarefas, prever custos, objetivos intermédios e duração total 

do projeto. Este método utiliza-se mais como uma ferramenta estratégica, sobretudo de apoio às 

decisões e como ferramenta de suporte do contrato do projeto. A sua aplicação num nível intermédio 

é questionável, pois não demonstra de que forma se devem executar e controlar as tarefas, além de 

ser difícil de manter atualizado (Bertelsen et al., 2006). Complementarmente, o CPM apresenta ainda 

lacunas ao nível da gestão dos recursos (humanos, de informação e de equipamento) necessários à 

execução das tarefas, ao assumir que estes existem em quantidades ilimitadas, o que se traduz num 

cenário irrealista.  

 

No Modelo proposto nesta dissertação pretende-se conjugar o CPM como ferramenta de 

planeamento de longo prazo e o LPS como metodologia de planeamento de médio e curto prazo e de 

controlo (ver Tabela 6). Por um lado, o CPM é uma ferramenta eficaz na gestão de datas e na 

previsão da exequibilidade do projeto para um prazo de entrega previamente estabelecido, apesar 

das suas limitações no que toca a determinar que atividades podem de facto ser executadas. Por 

outro lado, o LPS aplica o senso comum no planeamento e foca-se na estabilização do fluxo de 

trabalho, tendo em conta as independências entre atividades. Nesta perspetiva aplica-se a técnica de 

Pull Planning no Planeamento de Fase, com vista a suportar a transição de um sistema push para um 

sistema pull. Desta forma procura-se aproveitar as forças do CPM e neutralizar as suas fraquezas. 

 

Tabela 6 – Métodos e técnicas de Gestão de Projeto – visão genérica, adaptado de Bertelsen et al. (2006). 

Nível de Decisão Estratégico Tático Controlo 

Horizonte Temporal Longo Prazo (Ano) Médio Prazo (Mês) Curto Prazo (Semana) 

Planeamento Geral Antevisão Semanal 

Método de Interface 
  

 

Técnica de Interface    

 

CPM Last Planner System 

Push Pull 
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5.3.2. PLANEAMENTO DE FASE 

O Planeamento de Fase liga a estruturação do trabalho ao controlo da produção. Sem esta etapa não 

é possível garantir-se que o trabalho é preparado e executado no tempo certo para se atingirem os 

objetivos do projeto.  

 

Nesta etapa do planeamento desenvolve-se, com base no Plano Geral, uma calendarização mais 

detalhada dos componentes do projeto, ao dividir o Plano Geral em partes menores e mais fáceis de 

gerir: as fases.  

 

O objetivo do Planeamento de Fase resume-se à elaboração do melhor plano possível, envolvendo 

todos aqueles que têm experiência e conhecimento relevante acerca das atividades a desenvolver. 

Deste modo, ao planear-se mais perto da ação garante-se que todos os que participam no 

planeamento de determinada fase do projeto compreendem e apoiam o plano, uma vez que o 

desenvolveram enquanto equipa. Suplementarmente garante-se a seleção das tarefas que 

acrescentam valor e consequentemente eliminam-se as tarefas que representam desperdício 

(sobreprodução).  

 

Para se criar o Plano de Fase, recorre-se ao método de Pull Planning, com uma sessão antes do 

início do projeto e durante o mesmo a cada 6 semanas. Em cada sessão produz-se um Plano de 

Fase. 

 

Pull Planning 

 

O Pull Planning consiste em definir e planear de forma reversa as tarefas a realizar, tendo como 

ponto de partida as datas das milestones identificadas (principais e intermédias), desta forma mapeia-

se todo o trabalho requerido a cada membro da sessão. Com base nos pré-requisitos de cada tarefa 

(“cliente”) esta puxa a tarefa que lhe precede (“fornecedor”).  

 

Esta técnica tem um formato de workshop interativo e vem-se sobrepor à elaboração de relatórios 

como prática na empresa, nos quais se delega aos técnicos de planeamento toda a responsabilidade 

de elaborar o cronograma macro do projeto e os quais são completamente desprovidos de contacto 

entre os participantes (ainda assim estes podem funcionar como ferramenta de apoio ao workshop). 

Esta alteração confere uma forte componente de colaboração e comunicação entre os participantes 

do projeto, promovendo a confiança entre os mesmos e a transparência dos processos. Desta forma 

assegura-se que todas as restrições e pré-requisitos condicionantes das tarefas estão devidamente 

identificados por um “cliente” e que existe um “fornecedor” que se compromete a entregá-los. Se um 

“fornecedor” não tem “cliente” constata-se que não acrescenta valor ao projeto e, portanto, essa 

tarefa não deve ser realizada. Assim eliminam-se redundâncias, sobreprodução e atrasos, 

aumentando a eficiência e previsibilidade do fluxo de trabalho para que as milestones sejam atingidas 

no prazo estabelecido. 
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As sessões de Pull Planning duram em média entre 2 a 4 horas, excedendo-se este período corre-se 

o risco de os participantes perderem o foco na sessão. Estas devem ocorrer de acordo com a agenda 

proposta: 

 

 Introdução dos objetivos da sessão (10 min); 

 Sequência construtiva e marcos (20 min); 

 Restrições ao trabalho a executar (30 min); 

 Pormenorização do planeamento (110 min); 

 Definição dos próximos passos (10 min). 

O sucesso das reuniões assenta essencialmente no compromisso, na participação diversificada e 

colaborativa dos diversos departamentos que intervêm ao longo das diferentes fases do projeto. 

Compete por isso ao líder das sessões convocar os respetivos intervenientes, sugerindo-se, de forma 

não limitativa, a seguinte lista de participantes: 

 

 Gestor de projeto (líder da sessão); 

 Elementos da equipa de projeto; 

 Responsável do Planeamento; 

 Responsável da Engenharia; 

 Responsável da Logística; 

 Responsável das Compras. 

 

As sessões de Pull Planning são realizadas numa sala com um ou mais quadros, onde os 

participantes afixam post-its correspondentes às suas tarefas (cada participante possui post-its de 

uma cor exclusiva). De forma a garantir a eficiência das sessões, deverão ser efetuados os seguintes 

trabalhos preparatórios: 

 

 Definir o trabalho a incluir na fase; 

 Definir a data de conclusão da fase (ou do estado em que o serviço ou elemento construtivo 

alvo do Pull Planning deve estar nesse momento) e milestones intermédias; 

 Detalhar cada tarefa ao nível suficiente, preferencialmente com durações máximas até 2 

semanas (poderão ser detalhadas até ao nível da programação diária); 

 Os participantes devem preparar os post-its com os detalhes das suas tarefas (nome da 

tarefa; duração; recursos humanos, financeiros e materiais necessários; identificação do 

participante; tarefa antecessora e sucessora). 

 

Para atingir os objetivos das sessões de Pull Planning, devem-se considerar as seguintes regras: 
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1) O líder da sessão tem domínio sobre o planeamento e sequenciamento das tarefas e guia os 

participantes;  

2) Cada participante afixa sequencialmente no quadro, os post-its referentes às suas tarefas, de 

forma reversa a partir da data de conclusão da fase, de modo a desenvolver a sequência de 

tarefas necessária à conclusão da mesma. No processo incorporam-se ainda as milestones 

intermédias; 

3) Apenas o participante pode remover ou alterar os post-its referentes às suas tarefas – cria um 

elevado compromisso de posse em relação às tarefas, pois nenhum participante pode alegar 

que determinada tarefa lhe foi atribuída sem o seu conhecimento ou consentimento; 

4) Tarefas e correspondentes datas de entrega devem ser negociadas entre “fornecedor” e 

“cliente”; 

5) Tarefas sem “cliente” não são adicionadas à sequência; 

6) Cada participante deve verificar os seus post-its, certificando-se que todas as tarefas 

antecessoras a essa se encontram à sua esquerda – caso contrário o participante não 

conseguirá realizar a sua tarefa, pois esta não terá todos os pré-requisitos satisfeitos; 

7) Desafiam-se os responsáveis de cada tarefa acerca da duração e recursos necessários à 

produção da mesma; 

8) Em conjunto os participantes reexaminam a lógica da sequência, tentando encurtá-la; 

9) Determina-se a data mais prematura para iniciar a fase; 

10) Verificando-se excedente temporal entre a data de início e de fim da fase, decide-se a que 

tarefas alocar uma folga de tempo adicional como reserva. Para tomar a decisão deve-se 

avaliar que tarefas possuem maior incerteza na sua duração e atribuírem-se as folgas 

temporais por ordem decrescente de incerteza; 

11) Confirma-se o acordo de todos os participantes com as folgas temporais atribuídas. Caso a 

resposta seja negativa devem-se alterar as milestones como for necessário e possível; 

12) Na eventualidade de, ainda assim, se verificar excedente temporal decide-se acelerar o 

calendário ou aumentar a probabilidade de completar a fase na data estipulada; 

13) Reserva-se o tempo não alocado, como uma almofada para amortecer qualquer imprevisto 

na fase. 

 

No final de cada sessão aconselha-se a realização de uma avaliação Plus delta, um processo que 

providencia feedback dos participantes acerca da sessão, com o objetivo de recolher ideias para 

futuras melhorias do Planeamento de Fase. Após cada sessão de Pull Planning, os Planos de Fase 

detalhados sob a forma de cronograma em post-its, resultantes das sessões, deverão ser integrados 

na ferramenta informática Microsoft Project em utilização no projeto.  

 

A realização das sessões de Pull Planning é aplicável a todos os projetos e em qualquer fase dos 

mesmos, contudo, a sua aplicabilidade deverá ser avaliada tendo em conta as características do 

projeto e a fase de desenvolvimento em que o mesmo se encontra. De igual modo deverá ser 
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equacionada a abordagem a utilizar para identificação e seleção da fase ou janela temporal alvo de 

Pull Planning.  

 

5.3.3. PLANEAMENTO DE ANTEVISÃO 

No Planeamento de Antevisão sequencia-se o fluxo de trabalho da melhor forma possível, fazendo-se 

corresponder os recursos (mão-de-obra, equipamento, materiais, informação) disponíveis à 

capacidade dos executantes. Assim controla-se o fluxo de trabalho, otimizando-o para os Last 

Planners. Desta forma pretende-se evitar a má alocação de recursos e interrupções na execução dos 

pacotes de trabalho (reduzem-se os desperdícios de tempo de espera e de transporte), maximizando-

se a fiabilidade do plano e a probabilidade de terminar o projeto no prazo estabelecido.  

Quando uma tarefa se sujeita ao Planeamento de Antevisão, é da competência do técnico de 

planeamento prepará-la para esta se apresentar como pronta para execução. Esta preparação 

consiste em remover as restrições e satisfazer os pré-requisitos necessários à conclusão da tarefa, 

de forma antecipada, criando-se uma reserva de tarefas prontas a executar, protegendo a produção 

de trabalho da variabilidade e garantindo a qualidade das tarefas a executar.  

Por conseguinte, destacam-se como principais objetivos do Planeamento de Antevisão os seguintes: 

 Modelar o fluxo de trabalho na melhor sequência possível, de forma a atingir os objetivos do 

projeto; 

 Identificar a carga de trabalho e os recursos necessários, que atendam ao fluxo de trabalho 

estabelecido; 

 Ajustar os recursos disponíveis ao fluxo de trabalho definido, maximizando-se a fiabilidade do 

plano; 

 Produzir e manter uma reserva de adjudicações com os pré-requisitos sinalizados e 

resolvidos (tarefas de qualidade); 

 Agrupar pacotes de trabalho interdependentes, para que o método de trabalho seja 

planeado para toda a operação; 

 Identificar pacotes de trabalho que podem ser executados em conjunto entre as diferentes 

equipas de produção. 

 

Para melhor atingir os objetivos do Planeamento de Antevisão, sugere-se que este seja elaborado de 

modo colaborativo pelos participantes do projeto, num formato de reuniões semanais. 

Reuniões Semanais 

Recorrendo-se a reuniões semanais, no Planeamento de Antevisão, desenvolve-se o Plano de 

Antevisão. Nestas reuniões, os intervenientes efetuam uma ampliação ao Plano de Fase dividindo-o 

em partes menores, os pacotes de trabalho. De seguida, os intervenientes acordam o detalhe dos 
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pacotes de trabalho a realizar nas semanas seguintes. Neste caso dada a natureza e o nível de 

detalhe dos projetos da Efacec, sugere-se um foco nas 6 semanas seguintes do projeto. De notar que 

existem tarefas com inputs de longo lead time, pelo que pode decorrer um longo período desde a sua 

requisição até à sua entrega. Na eventualidade do lead time de uma tarefa exceder o intervalo 

temporal do Plano de Antevisão então os técnicos de planeamento não podem ter a certeza que a 

tarefa estará pronta na data prevista e, portanto, não admitem a entrada da mesma no Plano de 

Antevisão. Por esta razão é bastante importante que os participantes do projeto saibam dizer “não”, 

mesmo aos seus superiores. A hierarquia não pode ser mais relevante que o método, ou este não 

terá sucesso.  

Para cada pacote de trabalho a iniciar e a executar ao longo das 6 semanas seguintes, são 

identificadas as restrições a remover e os pré-requisitos a satisfazer, criando-se uma Lista de 

Restrições. Salienta-se que os pacotes de trabalho programados para a semana imediatamente a 

seguir devem estar livres de restrições e com todos os pré-requisitos satisfeitos. Entendem-se por 

restrições e pré-requisitos, qualquer fator que limite o sistema em atingir as suas aspirações e 

qualquer exigência prévia e indispensável para produzir totalmente uma tarefa, respetivamente. 

As reuniões semanais devem ocorrer numa data fixa e os participantes devem ter sempre em conta 

os objetivos globais do projeto, em especial das milestones definidas no Plano de Fase, bem como os 

problemas que impedem a obtenção dos objetivos. As sessões devem por isso receber como inputs o 

Plano de Fase, a Lista de Restrições atualizada e a PPC da semana anterior (para sinalizar se o 

plano da semana anterior foi completamente cumprido), respeitando em termos gerais a seguinte 

dinâmica: 

 Identificação e atribuição dos pacotes de trabalho a executar nas 6 semanas seguintes de 

acordo com o Plano Geral e com o Plano de Fase (incluindo tarefas não realizadas na 

semana anterior); 

 Identificação das restrições dos pacotes de trabalho definidos para as 6 semanas 

posteriores; 

o Adição das restrições dos pacotes de trabalho da 6.ª semana; 

o Revisão das restrições identificadas na semana anterior; 

 Resequenciar tarefas no caso de existirem restrições que impeçam a sua execução; 

 Discussão e definição de responsáveis e ações para a resolução das restrições; 

 Consolidação da programação da semana seguinte; 

 Durante a semana, o levantamento das restrições é acompanhado pelo gestor de projeto. 

Tal como nas sessões de Pull Planning, o sucesso das reuniões semanais baseia-se na participação 

diversificada e colaborativa dos diversos departamentos que intervêm ao longo das diferentes etapas 

do projeto, sugerindo-se por isso, de forma não limitativa, a mesma lista de participantes. 

Na sequência das reuniões semanais do Planeamento de Antevisão surgem dois outputs, o Plano de 

Antevisão e a Lista de Restrições. Estes referem-se às próximas 6 semanas de trabalho e sofrem 
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atualizações semanais, devendo ser preenchidos em conjunto pelos participantes das reuniões e 

disponibilizados para todos os intervenientes do projeto em formato digital (ficheiro Excel). Os 

documentos devem refletir uma comunicação visual e simples da informação. Os mesmos são de 

seguida descritos e explicados: 

1) Plano de Antevisão (ver Tabela 7) – No cabeçalho, começa-se por identificar o nome 

(“Projeto”) e o número (“Nº Projeto”) do projeto, o nome da “UN” onde o projeto se integra, a 

“Data” da semana de preenchimento do Plano de Antevisão e o intervalo temporal do projeto 

sobre o qual o Plano de Antevisão incide (“Semanas”). Desta maneira facilita-se a consulta do 

documento, situam-se temporalmente os participantes e distinguem-se os projetos (visto que 

na empresa existem diversos projetos a ocorrer em simultâneo). 

 

Regista-se a identificação exclusiva de cada tarefa com base na WBS do Plano Geral (“ID de 

Tarefa”) e descreve-se a “Tarefa” com nível de detalhe de pacote de trabalho. Deste modo, 

alertam-se os participantes do projeto para as tarefas não executadas na semana anterior 

(“S0”) bem como as tarefas a executar nas 6 semanas seguintes (“S1” a “S6”). 

 

Anota-se a pessoa (ou entidade) responsável por executar a tarefa (“Responsável pela 

Tarefa”), de maneira a garantir o compromisso do mesmo em desempenhar a tarefa no 

período estabelecido. Sendo que, a pessoa responsável pela tarefa corresponde ao líder da 

equipa que a irá executar. 

 

Por último estima-se a “Duração” da tarefa em dias, assim como as datas do seu “Início” e do 

seu “Fim”, de maneira a informar os participantes e em particular o responsável pela 

execução da tarefa acerca do tempo necessário a despender para a conclusão da mesma, de 

modo a que estes possam gerir e planear o seu trabalho da melhor forma possível. 

 

2) Lista de Restrições (ver Tabela 8) – Regista-se a identificação exclusiva de cada tarefa com 

base na WBS do Plano Geral (“ID de Tarefa”), descrevendo-se a restrição (ou pré-requisito) 

que lhe está associada e que impede o seu início ou execução (“Restrição”). Deste modo 

alertam-se os participantes do projeto para a existência de uma restrição em determinada 

tarefa e especifica-se qual o seu tipo, para que se discuta e defina em equipa qual a medida a 

tomar para a resolver (“Próxima Ação”). 

 

Anota-se a pessoa (ou entidade) responsável por remover a restrição da tarefa (“Responsável 

pela Restrição”) assim como o cliente que necessita da remoção da mesma, esse cliente é 

portanto a pessoa (ou entidade) responsável por executar a tarefa (“Responsável pela 

Tarefa”). Desta forma, assegura-se o compromisso tanto da pessoa (ou entidade) 

responsável por remover a restrição como de quem beneficiará da mesma, facilitando-se a 

comunicação entre as partes, pois ambas sabem a quem recorrer em caso de necessidade. 

Adicionalmente, por um lado controla-se o compromisso do “Responsável pela Restrição” em 
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resolver o problema ao registar-se a “Data de Requisição”, podendo-se posteriormente 

compará-la com a “Data de Resolução”. Por outro lado, controla-se o compromisso do 

“Responsável pela Tarefa” ao comparar a “Data de Identificação” com a “Data de 

Requisição”. 

 

No documento informam-se os participantes do projeto acerca do prazo até ao qual o 

“Responsável pela Tarefa” necessita da restrição resolvida (“Data Limite de Resolução”), para 

que estes possam planear com antecedência as medidas a adotar e para que o “Responsável 

pela Restrição” possa gerir da melhor forma possível a remoção da mesma.  

 

Depois disto, contabiliza-se em dias o período (“Dias em Aberto”) desde que a restrição é 

identificada (“Data de Identificação”) até ser resolvida (“Data de Resolução”) com vista a 

melhorar as previsões dos lead times das tarefas em futuros planeamentos.  

 

Verifica-se ainda se a restrição está “Resolvida?” (sim ou não). Na eventualidade de resposta 

positiva regista-se o “Estado” da restrição como “concluída” (caso exista “Data de 

Resolução”), na eventualidade de resposta negativa regista-se o “Estado” da restrição como 

“não requerida” (caso não exista “Data de Requisição”), “em resolução” (caso exista “Data de 

Requisição”), “atrasada” (caso a data atual exceda a “Data Limite de Resolução”). Desta 

forma todos os participantes do projeto estão informados da fase de resolução em que se 

encontra a restrição e podem planear o seu trabalho em função disso. 
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Tabela 7 – Plano de Antevisão 

 
PLANO DE ANTEVISÃO 

Projeto:      

Semanas: dd/mm/aa    a    dd/mm/aa 

N.º Projeto:      

UN:      

Data:      

ID de Tarefa Tarefa Responsável 
pela Tarefa 

Duração 
(dias)  

Início Fim 
Próximas Semanas 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

1.1.3.4.2 Montar tubagem André Paz 3  02/05/18 04/05/18  X      

             

             

 

Tabela 8 – Lista de Restrições 

      

LISTA DE RESTRIÇÕES 

Projeto:    
    

Semanas: dd/mm/aa    a    dd/mm/aa 

N.º Projeto:    
    

UN:    
    

Data:    
    

ID de Tarefa Restrição Responsável 
pela Restrição 

Responsável 
pela Tarefa 

Data de 

Identificação 

Data de 

Requisição 

Data Limite de 

Resolução 

Data de 

Resolução 

Dias em 

Aberto 
Resolvida? 

(S/N) 
Estado Próxima Ação 

1.1.3.4.6 Grua danificada João Silva Rui Barros 17/04/18 18/04/18 27/04/18 - 4 N Em Resolução Reparar a grua 
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5.3.4. PLANEAMENTO SEMANAL 

No Planeamento Semanal (planeamento de curto prazo) sequenciam-se e atribuem-se todos os 

pacotes de trabalho que as equipas devem executar e concluir a cada dia da semana seguinte, 

gerindo-se os compromissos com as mesmas no que toca ao que vai ser feito. Os Last Planners 

confirmam que os pacotes de trabalho atribuídos às equipas de trabalho estão prontos a serem 

executados, com base na capacidade das equipas e na qualidade dos próprios pacotes, que foram 

posteriormente avaliados no Planeamento de Antevisão, pelo que estes não possuem à partida 

qualquer restrição ou pré-requisito (inclui qualquer recurso, na respetiva localização, ou conclusão de 

atividade precedente) por resolver.  

Deste modo os líderes das equipas de trabalho ao aceitarem realizar as tarefas naquela semana, 

comprometem-se em executar pacotes de trabalho fiáveis, resultando numa eliminação ou redução 

da influência de imprevistos que dificultam a conclusão dos mesmos.  

Sugere-se, por motivos de coordenação dos participantes, que o Planeamento Semanal ocorra em 

formato de reuniões semanais com data fixa, tal como acontece com o Planeamento de Antevisão. 

Planear semanalmente encurta o período entre a criação do plano e a execução do trabalho, 

planeando-se o mais próximo possível da ação, o que diminui a discrepância entre ambos.  

Reuniões de Coordenação Semanais 

Nestas reuniões com duração de 1 hora e 30 minutos, desenvolve-se através do software Excel, o 

Plano Semanal (ver Tabela 9), um documento que serve como diretiva para o trabalho a executar no 

terreno. Como tal, os Last Planners devem possuir um conhecimento (técnico) intrínseco do trabalho 

realizado na obra (ex: encarregado de obra) de modo a estarem devidamente capacitados para fazer 

a ligação entre o que pode ser feito e o que realmente vai ser feito. Além dos Last Planners, nestas 

sessões devem também participar os técnicos de planeamento e os líderes das equipas de trabalho 

que irão executar as tarefas no terreno.  

Para um Planeamento Semanal eficaz é essencial receberem-se como inputs o Plano de Antevisão, 

Lista de Restrições e o Plano Semanal da semana anterior, cumprindo-se a seguinte dinâmica: 

 Questões gerais e operacionais; 

 Revisão do desempenho da semana anterior;  

o Análise da PPC da semana anterior; 

o Análise da tendência da PPC global; 

 Revisão das razões para a não conclusão das tarefas na semana anterior; 

o Análise do diagrama de Pareto; 

o Análise das causas raiz; 

 Atualização da Lista de Restrições; 

 Finalização da programação da próxima semana; 

 Plus/delta. 
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O Plano Semanal deriva diretamente do Plano de Antevisão numa base semanal, contendo uma 

secção de planeamento e uma secção de controlo. A secção de planeamento preenche-se durante as 

reuniões semanais de planeamento e descrevem-se em seguida os seus trâmites. 

Como demonstra a Tabela 9, na secção de planeamento identificam-se (“ID de Tarefa”) e descrevem-

se (“Tarefa”) todos os pacotes de trabalho a concluir em cada dia da semana em causa, assim como 

a pessoa (ou entidade) responsável pela sua execução (“Responsável pela Tarefa”), sendo que, a 

pessoa responsável pela tarefa corresponde ao líder da equipa que a irá executar. Desta forma 

informam-se todos os participantes do projeto, acerca da pessoa (ou entidade) encarregue de 

executar a tarefa e em que data esta tem “Início”, quantos dias irá durar a sua execução (“Duração”), 

quais os dias exatos em que decorre a execução e em que data esta deve terminar (“Fim”). Assim 

cria-se o compromisso, no responsável pela execução da tarefa, de executar e concluir a tarefa no 

prazo estabelecido, procurando-se evitar atrasos na conclusão das mesmas e consequentemente do 

projeto.  

Terminado o preenchimento da secção de planeamento por parte dos Last Planners, o Plano 

Semanal é entregue às equipas de trabalho de modo a ser afixado na sala de controlo na obra. Deste 

modo, a secção de controlo do Plano Semanal preenche-se ao longo da semana de trabalho, pelo 

que esta será abordada e descrita na etapa seguinte do Modelo, a etapa Controlo da Produção. 
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Tabela 9 – Plano Semanal  

 

 

PLANO SEMANAL 

Projeto: 
Categorias de Razões de Incumprimento 

Semana: dd/mm/aa 

1 Tarefas precedentes 

N.º  Projeto: 
2 Material 

3 Mão-de-obra 

UN: 
4 Equipamento 

5 Informação do projeto Tarefas Concluídas 0 

Data: 
6 Espaço Tarefas Planeadas 0 

7 Condições externas PPC  0% 

Planeamento Controlo 

ID de 
Tarefa 

Tarefa 
Responsável 
pela Tarefa 

Duração 
(dias) 

Início Fim Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 
Concluída? Razões de Incumprimento 

(S/N) Descrição  Cat 

1.1.3.4.2 Montar tubagem André Paz 3  02/05/18 04/05/18   x x x   N Falta de tubos  2 
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5.4. CONTROLO DA PRODUÇÃO 

O controlo da produção constitui uma etapa essencial para um planeamento de sucesso e, por 

conseguinte, do trabalho que este produz. Apenas monitorizando o planeamento se pode perceber 

em que situação este se encontra e se foi corretamente desenvolvido, utilizando-se a informação para 

fazer uma análise que conduza a tomadas de decisão fundamentadas, tendo em vista os objetivos do 

projeto. Neste enquadramento, o controlo da produção procura introduzir uma componente científica 

de medição de desempenho do planeamento e registo de razões de problemas do sistema, com o 

propósito de tornar todo o processo de produção de projetos da Efacec o mais transparente possível 

e melhorá-lo de forma contínua. Resumindo-se, o controlo da produção alia a monitorização do 

planeamento com a prevenção de desvios no mesmo. Como principais instrumentos desta etapa 

destacam-se: 

 

 Reuniões diárias de equipa; 

 Medição da PPC; 

 Identificação das razões de incumprimento do plano. 

O controlo da produção é realizado ao longo da semana de trabalho, constando como parte 

integrante do Plano Semanal através da secção de controlo do mesmo (ver Tabela 9).  

Os dados recolhidos são transportados para as reuniões de coordenação semanais seguintes, 

providenciando informação acerca da eficácia do planeamento em estabelecer compromissos sólidos 

que resultam numa execução fiável do trabalho.  

 

5.4.1. REUNIÕES DIÁRIAS DE EQUIPA 

As reuniões diárias de equipa consistem em breves sessões, com duração entre 15 a 30 minutos, de 

acompanhamento do progresso da execução dos pacotes de trabalho. Estas devem ocorrer 

diariamente ao início do dia, na frente de trabalho, contando com a participação dos supervisores de 

campo, Last Planners, líderes e restantes membros das equipas de trabalho. Cabe aos supervisores 

de campo a sua realização e emissão do respetivo relatório. 

As sessões devem obedecer à seguinte dinâmica: 

 Planear o trabalho para o presente dia, conforme o Plano Semanal; 

 Verificar o cumprimento do planeamento do dia anterior; 

 Identificar os problemas que influenciaram a conclusão das tarefas;  

 Analisar as causas raiz dos problemas e discutir as medidas a tomar para os resolver. 

Nestas reuniões fala-se abertamente acerca do trabalho planeado, assim como as dúvidas e 

problemas que este suscita. Deste modo fomenta-se a comunicação e confiança entre todos os 
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intervenientes, o que aumenta a transparência do estado atual do plano. Os Last Planners têm nesta 

iniciativa a oportunidade de interagir com a execução dos pacotes de trabalho e ouvir as opiniões de 

cada interveniente, possibilitando a criação de um Plano Semanal mais adequado á realidade. 

 

Envolvendo-se os elementos das equipas na resolução dos pacotes de trabalho, assegura-se uma 

resposta rápida aos problemas através da autonomia proporcionada aos trabalhadores. É este 

envolvimento que proporciona o sentimento de valorização, onde os trabalhadores sentem que a sua 

opinião trás um valor acrescentado e que os faz sentir como uma parte importante na produção do 

projeto. Deste modo aumenta-se a fiabilidade do compromisso dos trabalhadores com a 

implementação do Modelo e a sua motivação em executar as tarefas. Pode-se afirmar que estas 

sessões representam o meio mais rápido de influenciar positivamente a fiabilidade e a produtividade 

do fluxo de trabalho.  

 

Por estas razões, as reuniões diárias de equipa são da maior importância para o sucesso da 

implementação do Modelo e como tal é do interesse de todos os participantes do projeto que sejam 

conduzidas de forma saudável e disciplinada. 

 

5.4.2. MEDIÇÃO DA PPC 

No final de cada semana de trabalho, os supervisores de campo registam no Plano Semanal o 

número de “Tarefas Concluídas” e de “Tarefas Planeadas”, calculando-se em seguida a PPC ao 

empregar a equação (1) (apresentada na secção 3.3.2.5). A PPC registada permite aos técnicos de 

planeamento verificar semana a semana se as tarefas são concluídas conforme o estimado e se as 

tarefas em execução decorrem a um ritmo adequado.  

No rácio entre tarefas concluídas e tarefas planeadas, o objetivo da PPC é atingir 100%, uma vez que 

qualquer valor abaixo deste indica falhas no processo de planeamento da produção. Refere-se que a 

PPC não exprime a eficiência com que o trabalho foi executado, apenas demonstra a sua eficácia 

(Chitla, 2002). Ou seja, com a PPC mede-se o compromisso dos responsáveis pela execução das 

tarefas e do seu empenho em realizá-las. Se a PPC não é máxima então alguém não produziu o que 

prometeu, é assim possível medir a produtividade dos trabalhadores através da PPC. A procura por 

mostrar aos seus pares quem é o mais produtivo pode funcionar como um foco de competitividade 

entre membros da equipa e servir como estímulo para aumentar a produtividade. 

Este indicador, além de avaliar a eficácia do processo de planeamento, é também uma medida de 

fiabilidade do plano, uma vez que mede o grau com que estão sendo incluídas nos planos de curto 

prazo tarefas que atendem aos requisitos de qualidade e que têm grande probabilidade de serem 

concluídas. A PPC ao contrário de outros métodos de medir o desempenho do projeto ou de análise 

de variâncias, que medem se o projeto está de acordo com o prazo ou com o orçamento previsto, 

mede se o sistema de planeamento é capaz de antecipar de forma fiável o que realmente vai ser 

feito. 
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A tendência da PPC ao longo do projeto é representada através de um gráfico que relaciona a 

percentagem de tarefas concluídas com cada semana de trabalho (ver Figura 12), que é analisado na 

reunião de planeamento semanal. Esta tendência é avaliada com o objetivo de se perceber qual a 

evolução da implementação do Modelo ao longo do projeto, verificando-se o correto funcionamento e 

aceitação do mesmo por parte dos participantes.  

Sempre que existe um decréscimo na tendência da PPC significa que surgiram problemas que 

impediram a conclusão das tarefas conforme o planeado e que alguém não cumpriu com o acordo 

que estabeleceu no Plano Semanal com os Last Planners, adotando-se ações corretivas em 

conformidade. Por outro lado, quando a tendência da PPC aumenta, o plano está mais perto de se 

cumprir, assim como os compromissos, logo o processo de planeamento está a melhorar em conjunto 

com a produtividade das equipas de trabalho.  

 

 

Figura 12 - Tendência da PPC, adaptado de Ballard (1994). 

 

Após a análise da PPC semanal é necessário identificarem-se as razões para esta não atingir os 

100%, investigando-se de forma aprofundada as suas causas raiz de maneira a melhorar 

progressivamente o processo de planeamento. 

 

5.4.3. IDENTIFICAÇÃO DAS RAZÕES DE INCUMPRIMENTO DO PLANO 

Terminada a medição da PPC, o primeiro passo para a resolução e eliminação das fontes de 

interrupção do fluxo de trabalho é o registo das razões do mesmo, no Plano Semanal (ver Tabela 9). 

Com o objetivo de sinalizar oportunidades de melhoria. Como tal, os supervisores de campo 

respondem se cada tarefa planeada foi “Concluída?” e, na eventualidade da resposta se verificar 

negativa, estes descrevem em detalhe as razões para a não conclusão das mesmas durante a 

semana (“Descrição”).  

Semanas de Trabalho 
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Neste contexto, realiza-se a análise das razões de incumprimento do plano. Como resultado desta 

análise, categorizam-se as razões recorrendo-se a números compreendidos entre 1 e 7 (“Cat”), de 

modo a agregar a informação e facilitar a exposição visual da mesma, sob a forma de um diagrama 

de Pareto consoante a sua ocorrência. Assim, procura-se estudar quais as causas mais frequentes 

de não conclusão do plano, para se entender onde existem mais fragilidades no sistema de produção 

e tomarem-se medidas corretivas e preventivas em conformidade, para diminuir a sua ocorrência e 

impacto nos projetos. 

Adicionalmente identificam-se as causas raiz do incumprimento do plano através do diagrama de 

causa-efeito de Ishikawa. A análise das causas raiz de incumprimento do plano é um método de 

aprendizagem através dos erros, onde os participantes do projeto tentam perceber o “porquê” de 

surgirem falhas no plano. Entendendo-se quais as falhas cometidas e quais as suas origens permite 

agir de forma corretiva diretamente na fonte, de modo a eliminar o problema ou a mitigá-lo. A 

experiência adquirida com as causas de erros anteriores possibilita uma abordagem pró-ativa, 

através da prevenção dos mesmos, com vista a diminuir a sua ocorrência no projeto ou em projetos 

futuros. Por conseguinte, este é um método que procura incentivar iniciativas de mudança, 

melhorando continuamente a produtividade do projeto e a qualidade do Modelo. 

 

5.4.3.1. CATEGORIZAÇÃO DAS RAZÕES DE INCUMPRIMENTO 

Na categorização das razões de incumprimento agregam-se todas as razões possíveis para a não 

conclusão de uma tarefa em conjuntos mais abrangentes, de forma a compactar a informação e 

facilitar a leitura da mesma.  

A categorização das razões variam de projeto para projeto, mas tendo-se em conta que a natureza da 

maioria dos projetos desenvolvidos pela Efacec consiste na construção de infraestruturas, é essencial 

definir quais as categorias adequadas para classificar as necessidades de execução dos seus 

pacotes de trabalho e por consequência as razões da sua não conclusão.  

Neste âmbito, sugerem-se como categorias das razões de incumprimento do plano, os pré-requisitos 

necessários para executar uma tarefa de construção, definidos por Koskela (2000) e apresentados 

em seguida:  

1) Tarefas precedentes; 

2) Material; 

3) Mão-de-obra; 

4) Equipamento; 

5) Informação do projeto; 

6) Espaço; 

7) Condições externas. 
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Depois de se categorizar as razões de não conclusão, contabilizam-se as suas ocorrências de forma 

a aferir quais as mais frequentes. Para compilar e expor esta informação sugere-se a utilização de um 

diagrama de Pareto, criado através do software Excel (ver Figura 13).  

 

O princípio de Pareto defende que a maioria dos efeitos (cerca de 80%) resulta de um pequeno 

número de causas (cerca de 20%). Por isso, uma boa abordagem consiste em tentar corrigir 

primeiramente esses 20%. O principal objetivo de um diagrama de Pareto é ordenar as razões do 

problema consoante o seu grau de gravidade, podendo ser expresso em custos, desempenho, ou 

frequência de ocorrências, como neste caso (Andersen e Fagerhaug, 2006). O diagrama de Pareto é 

uma ferramenta de controlo da qualidade que prioriza os problemas a resolver consoante o seu 

impacto no projeto, permitindo uma fácil visualização e identificação das razões mais importantes 

para o incumprimento do plano. Utilizando-se esta ferramenta, possibilita que os participantes do 

projeto concentrem esforços na resolução dos problemas mais críticos que impedem conclusão do 

mesmo. 

 
Figura 13 - Exemplo de um possível diagrama de Pareto de um projeto de construção. 

 

O exemplo do diagrama de Pareto da Figura 13, demonstra que apenas três razões de 

incumprimento do plano (tarefas precedentes, mão-de-obra e informação do projeto), são 

responsáveis por mais de 70% das ocorrências registadas. Neste cenário, estas três razões 

apresentam-se como as razões de resolução prioritária, quer por ações corretivas quer por ações 

preventivas. 

 

5.4.3.2. ANÁLISE DE CAUSAS RAIZ 

A Análise de Causas Raiz (Root Cause Analysis) é um método de resolução de problemas, que 

identifica as causas raiz de problemas de qualidade, ao perguntar “o quê?”, “como?” e “porquê?” 

ocorreu determinada falha, de forma a resolver os problemas na sua fonte. Depois de se identificar a 

origem do problema, aplicam-se medidas corretivas ou de melhoria para prevenir a ocorrência de 

falhas do mesmo tipo no futuro. Deve-se ainda, estabelecer que os problemas identificados resultam 
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de processos inadequados, evitando culpabilizar os trabalhadores. No processo de identificação das 

causas raiz podem-se usar diversas técnicas, sendo o diagrama de Ishikawa uma das mais 

praticadas (Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, 2016). 

 

O diagrama de Ishikawa (ou diagrama de Espinha de Peixe) é um diagrama de causa-efeito utilizado 

para identificar as origens exatas dos desperdícios, ao sinalizar os diversos processos e fatores que 

contribuem para um problema ou para o cumprimento de um objetivo. 

 

O diagrama apresenta-se composto por uma “cabeça”, uma “espinha” principal e ramificações 

provenientes da mesma. A cabeça representa o problema fundamental em estudo, ocupando a 

extremidade direita do diagrama. A espinha principal aponta para a cabeça, demonstrando que as 

suas ramificações podem corresponder às causas do problema fundamental. Inicialmente, as 

ramificações são gerais e em menor quantidade, correspondendo às categorias com maior 

probabilidade de causa. Após se estabelecerem as categorias gerais, analisa-se de forma mais 

aprofundada até se encontrarem as causas raiz (Kelleher, 1995).  

 

Terminado o diagrama, este demonstra uma sequência de causa-efeito que une as causas raiz ao 

problema em estudo, pois todas as ramificações se encontram ligadas entre si expondo a sua 

relação. 

 

Nota-se que a maioria dos problemas identificados durante as entrevistas realizadas resulta num 

atraso na conclusão do projeto. Neste panorama, assume-se o atraso na conclusão do projeto como 

o principal problema em estudo no diagrama de Ishikawa, onde é representado pela cabeça do 

diagrama. Tomam-se como ponto de partida para chegar às causas raiz, as categorias das razões de 

incumprimento do plano, definidas na secção anterior. Na Figura 14 propõem-se um diagrama de 

Ishilkawa que se acredita poder satisfazer as necessidades da Efacec. 
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Figura 14 - Diagrama de Ishikawa que analisa o atraso na conclusão do projeto. 
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5.5. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Na preparação da implementação do Modelo de melhoria sugeriram-se, com base no estudo de 

casos efetuado, medidas de familiarização com a mudança, de maneira a suavizar o impacto da 

mesma na organização. Na primeira etapa do Modelo, apesar de se usar o mesmo método do 

sistema atual, introduziram-se diversos critérios para fundamentar melhores decisões estratégicas de 

planeamento e certificou-se a utilização de um método push (CPM) num modelo de origem pull (LPS), 

aproveitando-se o melhor de ambos. Na segunda etapa, explicou-se a aplicação do Pull Planning, um 

dos principais fatores diferenciadores do Modelo em relação ao sistema atual da empresa, 

responsável pela dinamização da colaboração entre departamentos e da redução de alguns dos 

desperdícios na execução do trabalho, destacando-se a duração do projeto. Na terceira etapa 

promoveu-se a antecipação das necessidades do plano, assim como a remoção e sinalização das 

suas restrições através da Lista de Restrições. Na quarta etapa, sugeriu-se o elemento mais inovador 

do Modelo, com a integração dos Last Planners na construção do plano de trabalho a desenvolver a 

cada semana. Por fim, propuseram-se reuniões diárias de equipa, medição da PPC, categorização 

das razões de incumprimento (diagrama de Pareto) e análise de causas raiz (diagrama de Ishikawa) 

para um controlo mais apertado e uma melhoria contínua do Modelo, ao estimular-se a aprendizagem 

dos participantes através dos erros. 
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6. VALIDAÇÃO DO MODELO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

No presente capítulo procedeu-se à validação da implementação do Modelo proposto, com a 

sugestão de uma bateria de Key Performance Indicators (KPIs) a medir. Uma vez que o Modelo se 

baseia no LPS, utilizam-se KPIs adequados à medição do nível de implementação do LPS. De 

seguida, estimam-se as práticas a observar com a aplicação do Modelo e que resolvem os problemas 

identificados na empresa. Adicionalmente apresentam-se e discutem-se os resultados que a 

utilização do Modelo pode gerar para a Efacec.  

 

6.1. VALIDAÇÃO DO MODELO 

Para validar o Modelo e garantir que este é implementado com sucesso, sugere-se uma bateria de 

KPIs para medir o seu grau de implementação. Os KPIs selecionados abordam fatores críticos para o 

sucesso de qualquer empresa: produtividade (PPC), qualidade (razões de incumprimento), finanças 

(lucro) e satisfação do cliente. De maneira quantificar o grau de implementação do Modelo 

comparam-se os resultados obtidos em projetos executados pela Efacec, antes e depois da 

implementação do LPS, através da medição, em igual período temporal, dos KPIs seguintes: 

 PPC - O grau de implementação do LPS está positivamente correlacionado com a PPC. 

Nomeadamente ao nível da normalização dos processos de planeamento e controlo, 

participação dos Last Planners nas reuniões de planeamento e de tomada de decisão, 

uniformização do planeamento intermédio (plano de antevisão), análise e remoção de 

restrições, ações corretivas com base nas causas de incumprimento do plano, comunicação e 

trabalho (Lagos et al., 2017). Como tal, mede-se a PPC nos projetos a decorrer atualmente 

aplicando-se a equação (1) expressa na secção 3.3.2.5, para no futuro se comparar com 

projetos que utilizem o LPS através da equação (2): 

.  

𝑃𝑃𝐶 =
𝑛º 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢í𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑃𝑆− 𝑛º 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆

𝑛.º 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100   (2) 

 

 Razões de incumprimento – O grau de implementação do LPS está negativamente 

correlacionado com a quantidade de ocorrências de razões de incumprimento do plano. 

Nomeadamente devido às ações corretivas e preventivas. Aplica-se a equação (3): 

 

𝑅𝑎𝑧õ𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑛º  razões incumprimento 𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑃𝑆− 𝑛º razões incumprimento 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆

𝑛º razões incumprimento 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆
× 100  (3) 

 

 Lucro – O grau de implementação do LPS está positivamente correlacionado com o lucro do 

projeto. Nomeadamente devido ao planeamento e controlo do fluxo de trabalho. No estudo 

realizado por Leal e Alarcón (2010), os lucros aumentaram entre 31% e 148%. Aplica-se a 

equação (4):  

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 =
 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑃𝑆− 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆
× 100    (4) 
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 Satisfação do cliente – O grau de implementação do LPS está positivamente correlacionado 

com a satisfação do cliente. No estudo realizado por Leal e Alarcón (2010), a satisfação do cliente 

aumentou 15%. Inquere-se o cliente acerca da sua satisfação em relação ao produto final, 

atribuindo classificações de 1 (nada satisfeito) a 10 (muito satisfeito) e aplica-se a equação (5): 

 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝐿𝑃𝑆−𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚 𝐿𝑃𝑆
× 100 (5) 

 

Os KPIs selecionados são de cálculo simples, assim como a recolha de dados para os realizar. A 

PPC e o número de razões de incumprimento são calculadas no controlo do projeto, já o lucro e a 

satisfação do cliente são calculados após o término do projeto, de modo a ter todos os dados 

relevantes para o fazer. 

6.2. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Prevê-se que, se implementado corretamente, o Modelo solucione os problemas identificados na 

Tabela 5. Deste modo na Tabela 10 apresentam-se as etapas do Modelo que permitem eliminar os 

problemas identificados na Tabela 5 bem como práticas que possibilitam a sua resolução. Para cada 

prática de resolução discutem-se as suas consequências (exemplo: Resultado 1, corresponde à 

discussão de resultados das práticas de resolução do Problema 1): 

 

 Resultado 1 

A produção de uma tarefa está sujeita à variabilidade, pelo que ao sequenciarem-se tarefas com base 

em critérios com impacto na sua conclusão e não apenas na duração das mesmas, procuram-se 

tomar decisões estratégicas melhor fundamentadas, pois é possível prever um maior número de 

cenários em que a conclusão não corre como planeado. Deste modo, impede-se que as tarefas 

sejam interrompidas ou sofram atrasos, criando-se um fluxo de trabalho mais fiável. 

 Resultado 2 e 3 

As sessões de Pull Planning no início de cada projeto permitem que os responsáveis dos 

departamentos intervenientes interajam e planeiem em conjunto. Assim, os participantes entendem 

qual o papel de cada departamento no projeto e quais as suas responsabilidades, eliminando-se 

tarefas que seriam realizadas sem propósito. Deste modo e desde o início do projeto, as tarefas que 

se realizam apenas acrescentam valor, eliminando-se redundâncias e sobreprodução, reduzindo-se a 

duração do projeto, aumentando a eficiência e previsibilidade do fluxo de trabalho para que as 

milestones sejam atingidas no prazo estabelecido. Estas sessões fortalecem a confiança, 

colaboração e comunicação entre os vários departamentos intervenientes no projeto, derivado da 

interação ativa dos participantes nas sessões. 

 

 Resultado 4 
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Com a utilização do Plano de Antevisão a 6 semanas prepara-se a execução das tarefas com uma 

larga margem de manobra temporal para contornar qualquer obstáculo. O período entre o 

planeamento e a execução permite a produção de tarefas de qualidade prontas a executar, para as 

semanas seguintes, podendo alterar-se a sua ordem para que as “peças” encaixem de outra forma, 

na eventualidade de a tarefa inicialmente planeada não dispor dos recursos essenciais à sua 

execução no local correto. Assim, evitam-se interrupções no fluxo de trabalho e desperdícios 

associados, como o tempo de espera que atrasa a conclusão da tarefa e recursos em movimento, em 

vez de produzirem trabalho. Reduzem-se ainda custos diretos vinculados a estes desperdícios, como 

custos de mão-de-obra, de aluguer de equipamentos, de inventário parado ou de transporte. 

Definem-se como custos diretos, os custos que podem ser completamente atribuídos a determinada 

tarefa. 

Os custos diretos gerados na área de Sistemas no ano 2016 equivaleram a 140 M€, ou seja, 40% 

num universo de 351,5 M€ de custos diretos totais da empresa, o que representa uma grande fatia 

dos mesmos (Efacec, 2017b). Como tal, qualquer redução nos desperdícios na produção de projetos, 

por mínima que seja, tem um impacto financeiro muito positivo para a organização. Esta é uma 

vantagem bastante significativa para a empresa num mercado global cada vez mais competitivo, 

onde a sustentabilidade é a chave para a sobrevivência das empresas. 

Por estas razões, sequenciar tarefas e fazer a correspondência de recursos à capacidade de trabalho 

de forma eficiente, são fundamentais para o sucesso temporal e financeiro de um projeto e em 

particular de toda a organização a nível macro. 

 Resultado 5 

Ao não se formalizar o levantamento das restrições, estas perdem visibilidade e podem cair no 

esquecimento, só se voltando a evidenciar perto da data limite, quando já é tarde de mais para reagir 

e o atraso na conclusão da tarefa se torna inevitável. Isto pode resultar numa reação em cadeia, 

conduzindo ao atraso de tarefas dependentes da primeira, culminando no atraso do projeto. Com a 

produção de uma lista de restrições com antecedência, não só se formalizam as restrições existentes 

e para quando é necessária a sua remoção, como se nomeia uma pessoa responsável pela mesma, 

assegurando-se que esta permanece visível para todos os participantes e que pelo menos um deles 

não se esquece da sua existência, pois comprometeu-se em resolvê-la. Procura-se que esta não se 

arraste ao ponto de ser tarde de mais. Além disto, as sessões semanais permitem a remoção 

constante das restrições, garantindo-se uma melhor qualidade do trabalho realizado (sem defeitos) e, 

por conseguinte, do projeto. Este panorama vai ao encontro dos valores da Efacec, de promover a 

satisfação e confiança do cliente, traduzindo-se numa boa imagem da empresa no mercado e um 

aumento das probabilidades de aquisição de novos clientes.  

 Resultado 6 e 7 

O planeamento de curto prazo realista, efetuado com base na análise da capacidade de execução 

dos pacotes de trabalho na obra, devido à participação dos Last Planners, possibilita a redução da 
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discrepância entre a criação do plano e a execução dos pacotes de trabalho, por se planear perto da 

ação e por se ter um conhecimento fatual do que pode ser realmente cumprido. Assim aproxima-se o 

plano da realidade, aumentando a sua fiabilidade. As decisões de gestão de projeto baseiam-se na 

fiabilidade do plano, logo uma maior fiabilidade do plano melhora as condições para tomar decisões, 

ou seja, o projeto fica mais próximo de atingir os seus objetivos. 

A atualização semanal do planeamento permite sinalizar variações entre o que foi planeado e o 

trabalho realizado na obra (utilização da PPC), informando os participantes do projeto acerca do 

progresso do mesmo. Ao ter-se consciência das variações do plano é possível identificar 

desperdícios, quais os mais críticos (análise do diagrama de Pareto) e analisar as suas causas, sem 

deixar que estes cresçam. Descobrindo-se a origem (análise do diagrama de Ishikawa), combatem-se 

os desperdícios diretamente na fonte e previnem-se futuras ocorrências. Ao aprender com os erros 

melhora-se continuamente a qualidade das tarefas e diminuem-se os defeitos na execução do 

trabalho, poupando-se tempo e recursos (materiais, financeiros, equipamento) necessários para os 

corrigir ou refazer. Tarefas de qualidade estão prontas a serem executadas, o que elimina 

interrupções na sua execução. Neste panorama, a monitorização diária da execução do trabalho é 

fundamental para melhorar a eficiência do Modelo, pois o tempo de espera que se poupa entre a 

execução de tarefas e em não realizar atividades sem valor acrescentado, pode ser aplicado na 

execução de tarefas importantes, permitindo completar o projeto dentro do prazo estabelecido. Pode-

se assim afirmar que a melhoria na eficiência do Modelo traduz-se numa melhoria da sua eficácia. 

 Resultado 8 

A utilização do EVM foca-se no custo associado a cada tarefa individualmente, pelo que os técnicos 

de planeamento ao planearem cada tarefa têm tendência a fazê-lo com o menor custo possível.  

A incorporação de informação sobre custos no planeamento de curto prazo leva a que este se torne o 

principal critério de decisão para libertar tarefas para execução, em detrimento dos 5 critérios de 

qualidade abordados na presente dissertação. Desta forma, o fluxo de trabalho pode tornar-se 

imprevisível, resultando em atrasos ou interrupções na execução das tarefas e em custos superiores 

aos estimados (Kim e Ballard, 2000). Ou seja, quanto mais apertado for o controlo individual de 

custos de cada pacote de trabalho, menos se percebe qual o seu impacto no cômputo geral.  

Por outro lado, a utilização da PPC em detrimento do EVM, no planeamento de curto prazo, permite 

avaliar o desempenho das equipas de trabalho e a fiabilidade do plano com base em trabalho efetivo, 

deste modo os técnicos de planeamento focam-se na qualidade das tarefas a executar e na 

consequente produção de um fluxo de trabalho fiável para todo o sistema.  

Kim e Ballard (2010) realizaram um estudo de comparação entre o LPS e o EVM, baseando-se em 

casos reais e literatura existente, para entender qual dos sistemas de controlo de projetos é o mais 

adequado. O LPS foca-se na gestão do fluxo de trabalho e não em métricas financeiras, assumindo 

que as tarefas incluem incerteza e condicionantes. O EVM consiste num método de controlo de 

projetos que mede a performance do trabalho através dos custos de execução de cada pacote de 
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trabalho. Estes concluem que o EVM não é apropriado para gerir trabalho ao nível operacional, pois 

foca-se na gestão de cada atividade de forma individual. Por outro lado, o LPS demonstrou melhor 

desempenho quando aplicado ao nível operacional onde cada tarefa é altamente interdependente, ao 

gerir as tarefas como um todo. 

Ainda assim, deve-se manter a utilização do EVM para controlar os custos do projeto apenas a nível 

macro, de modo que a informação dos custos não interfira ao nível da decisão na produção dos 

pacotes de trabalho. 

 Resultado 9 

Com a adoção do Modelo como norma na empresa, procura-se que os documentos de planeamento 

e controlo dos projetos sejam comuns a todos os departamentos e UNs, facilitando a troca de 

informação e colaboração entre estas. A utilização de informação e processos padronizados nos 

vários departamentos e UNs intervenientes nos projetos agiliza a comunicação e melhora a 

visualização do plano, pois todos os seus elementos estão familiarizados com o seu formato, 

reduzindo-se erros de interpretação que podem gerar decisões erradas. As sinergias criadas e a 

redução de decisões erradas melhoram o fluxo de informação, o que aumenta a probabilidade de se 

atingirem os objetivos do projeto dentro do prazo e com menor número de desperdícios. 

 Resultado 10 

Segundo uma estimativa elaborada pela empresa com base no histórico, complexidade dos projetos 

e no volume de negócios previsto para os anos de 2017 e 2018, esta acredita poder evitar custos de 

não conformidades externas anuais de 260 mil€ e 600 mil€, respetivamente, se cumprir os prazos 

acordados. Estes custos correspondem a indemnizações aos clientes (previstas nos contratos), pela 

incapacidade da empresa em cumprir as datas de conclusão de projetos ou de milestones acordadas 

nos contratos com os mesmos. Deste modo acredita-se que a aplicação do Modelo permite reduzir de 

forma significativa ou até evitar totalmente estes custos indiretos, pois o aumento da fiabilidade do 

plano e controlo “apertado” do mesmo, aliados à pronta resolução das variações do fluxo de trabalho 

e antecipada satisfação dos pré-requisitos das tarefas, conduz ao cumprimento dos prazos 

estabelecidos (cada dia de atraso na entrega do projeto acarreta um custo como penalização).  

Os custos indiretos supramencionados correspondem a custos que não se podem apropriar 

diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no momento da sua ocorrência. Estes custos na 

empresa, no ano 2016, totalizaram 50,1 M€ em que a parcela correspondente à área de Sistemas 

perfez 14,7 M€ (29% do total) (Efacec, 2017b). Tomam-se os 50,1 M€ como o valor de base para a 

comparação, os 600 mil€ de valor máximo de custos indiretos que se prevê evitar no decorrer do 

presente ano de 2018 corresponde a 0,01%, o que para uma empresa da dimensão da Efacec parece 

pouco significativo. Ainda assim, reduzir ou evitar totalmente estes custos traduz-se numa vantagem 

competitiva para a empresa e representa mais um passo na direção da sua sustentabilidade. A 

sustentabilidade conquista-se através de várias mudanças cirúrgicas na organização, que em 

conjunto se refletem como muito significativas no cômputo geral. Adicionalmente é preciso ter em 
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conta que o volume de negócios da empresa está em crescendo e que estes custos aumentarão 

proporcionalmente, pelo que é essencial tomar medidas de contenção de custos imediatamente, de 

forma a prevenir que estes se multipliquem. 

Assim, é possível afirmar-se que a eficácia do plano está intrinsecamente ligada à minimização de 

custos indiretos do projeto em particular e da organização a nível macro. Suplementarmente o 

cumprimento dos prazos acordados promove a satisfação do cliente e aumenta o prestígio e a 

credibilidade da empresa no mercado.  

 Resultados Adicionais 

Tendo-se em conta as características interativas e integrativas do Modelo e o estudo de casos 

efetuado sobre projetos de natureza semelhante aos produzidos pela Efacec, destacam-se como 

resultados adicionais previstos, a melhoria da colaboração, comunicação e confiança entre todos os 

participantes dos projetos, assim como o compromisso e motivação dos mesmos na realização das 

tarefas. As pessoas são o recurso mais valioso de qualquer empresa, ao criarem valor e funcionarem 

como o motor da mesma. Como tal, estes benefícios invisíveis são cruciais para o sucesso da 

Efacec, uma vez que geram e maximizam todos os outros. Isto tem um efeito de cascata, pois a 

melhoria na comunicação, colaboração e confiança entre os participantes dos projetos, traduz-se 

numa maior partilha de experiências e conhecimentos entre os mesmos. Deste modo, reduzem-se os 

riscos de ocorrências de problemas no planeamento e na execução das tarefas, através da 

elaboração de soluções e da prevenção, o que consequentemente aumenta a fiabilidade do fluxo de 

trabalho, reduz atrasos, desperdícios e custos associados. O compromisso e motivação dos 

intervenientes do projeto impulsionam a produtividade, aumentando a probabilidade de cumprimento 

de prazos e objetivos do projeto. 
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Tabela 10 – Problemas e respetivas práticas de resolução. 

Problema  Etapa do Modelo em que é 
resolvido 

Práticas de Resolução 

1 Planeamento Geral Sequenciamento de tarefas com base em: 

 Milestones contratuais finais e intermédios; 
 Atividades críticas; 
 Folgas entre tarefas; 
 Datas de início e fim de cada tarefa; 
 Especificações técnicas; 
 WBS de projetos similares; 
 Histórico de produtividade das equipas de trabalho; 
 Duração das tarefas, com base nas restrições existentes (limitações de 

prazos, materiais/equipamentos, licenças/ autorizações, espaço, recursos 
humanos); 

 Possibilidade de incluir alternativas técnicas. 
 

2 e 3 Planeamento de Fase Sessões de Pull Planning entre responsáveis dos vários departamentos, antes 
do início do projeto e durante o mesmo. 

 Pull Planning para cada entregável contratual, partindo dos milestones de 
entrega e tendo em conta os seus pré-requisitos; 

 Todos os intervenientes, de forma colaborativa, comprometem-se com 
tempos e sequência de execução, datas de entrega e recursos realistas 
desde o primeiro dia de criação do planeamento, baseando-se em 
condições de execução, experiencia e conhecimento de projetos 
anteriores. 

4 Planeamento de Antevisão Rotina de reuniões semanais com visibilidade sobre planeamento das 6 
semanas seguintes, com participação de todos os intervenientes internos. 

Tarefas planeadas procurando manter a estabilidade do fluxo de trabalho (sem 
interrupções), através de uma sequenciação de tarefas eficiente. Alocam-se os 
recursos disponíveis à capacidade das equipas de trabalho, assegurando que 
todas as condições para a conclusão da tarefa estão satisfeitas.  

5 Planeamento de Antevisão Produção de uma lista com as restrições de cada tarefa, que inclui os 
responsáveis por resolver cada uma e com antecedência suficiente para que 
seja resolvida antes da data necessária. 

6 Planeamento Semanal e 
Controlo  

Planeamento de curto prazo realista construído com a colaboração dos Last 
Planners, baseando-se na análise da capacidade de executar os pacotes de 
trabalho na obra. 

Documentos de planeamento atualizados semanalmente.  

Monitorização diária e identificação de falhas no plano prontamente analisadas 
(análise do diagrama de Pareto) e discussão de ações corretivas.  

7 Controlo Análise de causas raiz dos erros detetados (análise do diagrama de Ishikawa) 
e discussão de medidas preventivas. 

8 Planeamento Semanal e 
Controlo  

Utilização da PPC como elemento de tomada de decisão na conceção dos 
pacotes de trabalho. 

9 Todas  Uniformidade de documentos de planeamento e controlo em todas as UNs e 
departamentos (exemplo: logística, engenharia, planeamento ou compras), 
uma vez que todas passam a utilizar o Modelo. 

10 Todas Planeamento baseado em estimativas de duração realistas do projeto, tendo 
em conta restrições e prioridades.  

   

 

6.3. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

No presente capítulo procedeu-se à validação do Modelo sugerindo-se uma bateria de KPIs para 

medir o seu grau de implementação: PPC, razões de incumprimento, lucro e satisfação do cliente. 

Estes abordam fatores críticos para o sucesso de qualquer empresa: produtividade (PPC), qualidade 

(razões de incumprimento), finanças (lucro) e satisfação do cliente. 
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Identificaram-se as práticas resultantes da implementação do Modelo e que se esperam observar na 

empresa como resposta aos problemas sinalizados, onde se destacam as sessões de Pull Planning, 

reuniões semanais para antever necessidades e produzir tarefas de qualidade na melhor sequência 

possível, utilização de uma lista de restrições atualizada semanalmente, planeamento de curto prazo 

em colaboração com os Last Planners, reuniões diárias na obra, medição da PPC, análise das 

causas raiz, atualização periódica e uniformização de documentos entre diferentes departamentos e 

UNs. Discutiram-se os resultados da implementação do Modelo, de onde se destacam os benefícios: 

 Aumento da aprendizagem e do conhecimento acerca do projeto; 

 Aumento da fiabilidade do fluxo de trabalho e eficácia do plano; 

 Aumento da produtividade; 

 Aumento da satisfação dos clientes e da sua confiança na empresa; 

 Melhoria da colaboração, confiança, comunicação e motivação dos participantes do projeto; 

 Melhoria da qualidade do projeto e dos seus processos; 

 Redução de custos diretos e indiretos; 

 Redução de desperdícios; 

 Redução de problemas na execução do trabalho e de ações corretivas; 

 Redução temporal da produção dos projetos e de atrasos na sua entrega. 

Estes benefícios vão ao encontro dos identificados no estudo de casos elaborado nesta dissertação, 

validando os resultados previstos da implementação do Modelo. 

Apesar do fator financeiro se apresentar como o foco principal das empresas, de modo a obter lucros 

e dividendos para os seus acionistas, este não deve ser o foco principal na produção de projetos, 

pelo menos não diretamente. Acredita-se que a empresa sairá mais beneficiada se apostar na 

qualidade do seu trabalho. A aplicação do Modelo na empresa faz precisamente isso, ao procurar 

essencialmente a melhoria da gestão de projetos da empresa através da qualidade dos seus 

processos e tarefas, tornando-a mais eficiente e contribuindo para atingir os seus objetivos no prazo 

acordado com o cliente. O sucesso financeiro acontecerá naturalmente e de forma mais expressiva, 

como uma consequência das boas práticas aplicadas. 

A implementação do Modelo não requer investimentos financeiros ou tecnológicos significativos, uma 

vez que em termos financeiros os custos a considerar estão relacionados com as ações de formação 

das pessoas da empresa e prevêem-se reduzidos. A nível tecnológico, a empresa está dotada de 

todo o software necessário para a utilização do Modelo. Neste panorama o Modelo apresenta-se 

como uma solução económica viável e da qual a organização pode colher dividendos diretos ou 

indiretos a diversos níveis (humano, financeiro, qualidade, satisfação de cliente, tempo, comunicação 

e riscos). A nível temporal, a Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (2016) revela que a 

implementação varia conforme a dimensão dos projetos, mas que existindo boas práticas de 

planeamento nas entidades envolvidas esta terá a duração de um mês. Assim, prevê-se que a 

perturbação provocada nas atividades normais da empresa será reduzida.  
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7. CONCLUSÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA O FUTURO 

 

7.1. CONCLUSÕES FINAIS 

A presente dissertação de mestrado consistiu na elaboração de uma proposta de melhoria da 

eficiência dos processos de planeamento e controlo de projetos da Efacec. Utilizando para o efeito 

técnicas Lean aplicadas à gestão de projetos. 

A Efacec é uma importante empresa nacional que fabrica produtos e fornece serviços nas áreas da 

Energia, Transportes, Ambiente e Indústria e Mobilidade Elétrica. Conta com dezenas de anos de 

experiência nesses setores de atividade e está presente em 4 continentes, onde procura diariamente 

a máxima satisfação dos seus clientes. Para se manter sustentável e competitiva orienta esforços em 

busca de soluções que lhe permitam atingir os objetivos pretendidos. Neste contexto identificou-se a 

oportunidade de otimizar os processos de planeamento e controlo dos projetos executados pela 

empresa, melhorando a sua eficiência através da aplicação da filosofia Lean. 

Na revisão de literatura realizada, estudou-se a evolução do conceito Lean desde a sua origem até à 

atualidade, pensamento Lean, produção Lean e a aplicação do pensamento Lean à gestão de 

projetos, sob o estandarte de construção Lean. Neste enquadramento surgiu o LPS, a mais poderosa 

técnica da construção Lean, que pelas suas características e reconhecido sucesso a nível mundial se 

apresentou como a hipótese mais promissora para servir as necessidades da Efacec. Para melhor se 

compreender esta técnica investigaram-se em detalhe as suas etapas, fazendo-se ainda um 

paralelismo entre esta e o STGP. Complementarmente efetuou-se um estudo de casos de aplicação 

do LPS, com o intuito de prever as possíveis vantagens e problemas a enfrentar no caso da Efacec. 

Este estudo serviu ainda para confirmar o sucesso e a flexibilidade do LPS em todo o mundo e nos 

mais diversos setores de atividade, respetivamente. 

Com o intuito de conhecer e descrever os processos atuais de planeamento e controlo da produção 

de projetos na empresa, procedeu-se a uma recolha de dados através de entrevistas e reuniões com 

membros da equipa de projeto. A informação reunida foi utilizada para a construção de um mapa de 

processos, de modo a facilitar a visualização da sua estrutura e a sinalização de falhas nos mesmos. 

Os processos foram descritos e os seus problemas identificados, assim como as práticas que os 

originaram. 

Na preparação da implementação do Modelo de melhoria sugeriram-se, com base no estudo de 

casos efetuado, medidas para suavizar o impacto da mudança na organização. Na primeira etapa do 

Modelo, apesar de se usar o mesmo método do sistema atual, introduziram-se critérios para 

fundamentar melhores decisões estratégicas de planeamento e certificou-se a utilização de um 

método push (CPM) num modelo de origem pull (LPS). Na segunda etapa, aplicou-se o Pull Planning. 

Na terceira etapa promoveu-se a antecipação das necessidades do plano, assim como a remoção e 

sinalização das suas restrições através da Lista de Restrições com uma periodicidade semanal. Na 
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quarta etapa, sugeriu-se a integração dos Last Planners na construção do plano de trabalho semanal. 

Por fim, propuseram-se reuniões diárias de equipa, medição da PPC, categorização das razões de 

incumprimento (diagrama de Pareto) e análise de causas raiz (diagrama de Ishikawa) para um 

controlo mais apertado dos processos e para uma melhoria contínua do Modelo. 

De maneira a validar o Modelo, sugeriu-se uma bateria de KPIs para medir o seu grau de 

implementação: PPC, razões de incumprimento, lucro e satisfação do cliente. Estes abordam fatores 

críticos para o sucesso de qualquer empresa: produtividade (PPC), qualidade (razões de 

incumprimento), finanças (lucro) e satisfação do cliente. Com a implementação do Modelo esperam-

se resolver os problemas identificados na gestão de projetos da empresa, obtendo diversas mais-

valias para a mesma: 

 Aumento da aprendizagem e do conhecimento acerca do projeto; 

 Aumento da fiabilidade do fluxo de trabalho e eficácia do plano; 

 Aumento da produtividade; 

 Aumento da satisfação dos clientes e da sua confiança na empresa; 

 Melhoria da colaboração, confiança, comunicação e motivação dos participantes do projeto; 

 Melhoria da qualidade do projeto e dos seus processos; 

 Redução de custos diretos e indiretos; 

 Redução de desperdícios; 

 Redução de problemas na execução do trabalho e de ações corretivas; 

 Redução da duração dos projetos e de atrasos na sua entrega. 

Acredita-se que a empresa sairá mais beneficiada ao focar-se na qualidade do seu trabalho em 

detrimento do lucro. A aplicação do Modelo faz precisamente isso, ao procurar essencialmente a 

melhoria da gestão de projetos da empresa através da qualidade dos seus processos e tarefas, 

tornando-a mais eficiente e contribuindo para atingir os seus objetivos no prazo acordado com o 

cliente. O sucesso financeiro acontecerá naturalmente e de forma mais expressiva, como uma 

consequência das boas práticas aplicadas.  

A implementação do Modelo não requer investimentos financeiros ou tecnológicos significativos, pelo 

que, este apresenta-se como uma solução económica viável e da qual a organização pode colher 

dividendos a diversos níveis (humano, financeiro, qualidade, satisfação de cliente, tempo, 

comunicação e risco). A nível temporal a implementação prevê-se de curta duração pelo que a 

perturbação provocada nas atividades normais da empresa será reduzida. 

No cômputo geral prevê-se que os objetivos da empresa para o planeamento e controlo de projetos 

serão alcançados, através da implementação do Modelo de melhoria proposto. 

 



 
  

79 
 

7.2. LIMITAÇÕES 

As principais limitações que se fizeram sentir durante todo o processo de elaboração da presente 

dissertação de mestrado foram respetivamente: 

 A impossibilidade do autor em estar diariamente na empresa para assistir aos processos 

existentes e identificar presencialmente seus desperdícios, pelo que a informação recolhida é 

proveniente da perspetiva de terceiros; 

 A impossibilidade de visitar locais de obra para entender os processos de controlo, 

desperdícios e problemas na execução do trabalho, devido à distante localização dos locais 

de obra e a impossibilidade de responsáveis da empresa em fazer o acompanhamento nos 

mesmos. As quantidades de ocorrências das razões de incumprimento no gráfico de Pareto 

apresentado na secção 5.4.3.1, assim como as causas raiz do diagrama de Ishikawa 

apresentado na secção 5.4.3.2 são assumidas pelo autor a título de exemplo, não refletindo 

com rigor a realidade da empresa;  

 Impossibilidade de acompanhar o processo integral de conceção de um projeto, pelo que as 

soluções propostas são fundamentalmente teóricas; 

 A especificidade da iniciativa Planeamento Integrado, que se foca apenas no planeamento e 

controlo de projetos da empresa, estando as outras componentes da gestão de projetos 

atribuídas a diferentes iniciativas; 

 Dificuldade em obter documentação de projetos anteriores da empresa, de modo a obter uma 

visão clara dos processos em vigor e com isto possuir um ponto de partida para a proposta 

de melhoria; 

 A implementação do Modelo é um processo complexo que requer tempo de adaptação. De 

modo a assimilar-se a mudança com qualidade, a quantidade de informação não deve ser 

excessiva. Neste panorama e apesar da proposta realizada ser suficiente para atingir os 

objetivos, existem funcionalidades da construção Lean que não foram propostas neste 

Modelo e que podem ser implementadas posteriormente, quando a utilização do Modelo 

estiver consolidada na organização. 

 

7.3. SUGESTÕES PARA O FUTURO 

Para além da implementação do Modelo proposto, deixam-se algumas sugestões que se acredita 

poderem otimizar o Modelo e tornar a empresa mais competitiva. 

1) Apesar da aplicação do Modelo não necessitar de recursos tecnológicos significativos, a sua 

integração irá otimizar o desempenho do Modelo. Numa investigação realizada por Lagos et 

al. (2017), conclui-se que os projetos onde se utilizam tecnologias de informação como 

suporte à implementação do LPS facilitam a comunicação entre os participantes e a gestão 

da informação do projeto. Isto traduz-se num aumento de 22% da implementação no geral e 
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em particular na transparência do Plano Geral, normalização dos processos de planeamento 

e controlo, análise de informação critica e remoção de restrições. O grau de implementação 

do LPS está positivamente correlacionado com a PPC, logo, o uso das tecnologias de 

informação aumenta o cumprimento dos compromissos semanais, ou seja, a produtividade. 

Neste contexto, sugerem-se as ações seguintes: 

o Utilizar software atualizado para desenvolver planeamento; 

o Utilizar software de simulação, para projetar vários cenários e mitigar riscos do projeto; 

o Usar aplicações em smartphones para assistir na análise de acidentes, erros e quebra de 

compromissos em tempo real; 

o Manter o plano e restrições do projeto atualizados numa plataforma online de modo a que 

os Last Planners ou técnicos de planeamento possam acrescentar alterações, desde que 

todos os intervenientes estejam de acordo com elas. Permitindo que todos possam 

ajustar os seus planos às alterações realizadas.  

 

2) De forma a garantir a melhoria contínua do Modelo é essencial a transparência e cooperação 

de todos os participantes do projeto na identificação dos erros. Por conseguinte deve-se 

promover junto dos mesmos a assunção dos próprios erros e a sua reportagem imediata. 

Para apoiar este comportamento é fulcral não penalizar quem assume o erro e aproveitar o 

mesmo como lição para todos os outros participantes, demonstrando que o erro é algo 

natural e que trás benefícios para todos (exemplo: expansão do conhecimento). Deste modo 

procura-se corrigir ou minimizar os impactos dos erros o mais prontamente possível, a fim de 

evitar a sua escalada e mitigar as repercussões dos mesmos. Nesta linha de pensamento, 

Ballard e Howell (2003) propõem uma responsabilidade rotativa em elaborar um relatório para 

apresentar nas reuniões de planeamento semanal, que contenha ações a tomar para prevenir 

as falhas, de forma a incentivar a aprendizagem em vez da culpabilização. 

 

3) Pesquisar técnicas de construção Lean que possam ser integradas no Modelo, de forma a 

complementá-lo e maximizar os ganhos para a empresa. 
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