
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA CIVIL 

 

 

 

THIAGO DIAS VERNEQUES 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE VISUAL MANAGEMENT NA  

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 

  



 

   
   

THIAGO DIAS VERNEQUES 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE VISUAL MANAGEMENT NA  

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Systematic literature review on visual management in civil construction 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 

apresentada como requisito para obtenção do título de 

Bacharel em Engenharia Civil da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

Orientador: Alfredo Iarozinski Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020



 

   
   

FOLHA DE APROVAÇÃO 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE VISUAL 

MANAGEMENT NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Por 

 

THIAGO DIAS VERNEQUES 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Civil da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, defendido e aprovado no segundo 

semestre de 2020, pela seguinte banca de avaliação presente: 

 

______________________________________________ 

Orientador – ALFREDO IAROZINSKI NETO, Dr. 

UTFPR 

______________________________________________ 

CARLOS ALBERTO DA COSTA, M.Sc. 

UTFPR 

______________________________________________ 

VANESSA NAHHAS SCANDELARI, Dra. 

UTFPR 

 

 

“A Folha de Aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso”      

 

UTFPR - Deputado Heitor de Alencar Furtado, 5000- Curitiba - PR Brasil 

www.utfpr.edu.br  dacoc-ct@utfpr.edu.br telefone DACOC: (041) 3279-4500 

 

 

 

http://www.utfpr.edu.br/
mailto:dacoc-ct@utfpr.edu.br


 

   

RESUMO 

 

VERNEQUES, Thiago Dias. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE 
VISUAL MANAGEMENT NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 2021.  61 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2021.  
 
A indústria da construção civil difere muito da indústria manufatureira e por esse 
motivo a transferência dos conceitos do Sistema Toyota de Produção torna-se uma 
tarefa ardua. Essa adaptação do modelo à indústria da construção civil é chamada de 
Lean Construction (LC). Parte das ferramentas do LC são focadas em visual 
management (VM) e carregam grande importância devido aos problemas decorrentes 
da deficiência na comunicação durante o processo. O objetivo geral do estudo é 
realizar uma revisão sistemática de visual management, visando identificar as 
principais técnicas e aplicações voltadas à construção civil. Por serem menos 
perceptivas, há uma dificuldade em adaptar as ferramentas de visual management da 
manufatura para a construção civil. Neste contexto esse trabalho visa facilitar a 
compressão de visual management dentro da lean construction. O principal objetivo 
do presente trabalho consiste em realizar uma análise da bibliografia publicada nos 
últimos anos, referente ao visual management. O Mapeamento Sistemático de 
Literatura, é uma forma de estudo baseado em evidências de estudos secundários, 
visando identificar e classificar pesquisas relacionadas a um determinado tema. Os 
artigos foram analisados sob alguns aspectos a fim de obter dados quantitativos 
dessas publicações. A metodologia aplicada à pesquisa resultou em 27 artigos que 
satisfizeram à temática e as propostas do estudo. Na construção civil tanto a mão-de-
obra quanto os materiais são importantes e valiosos recursos, porém, o setor 
apresenta ainda elevados volumes de desperdício destes recursos, sendo que 
práticas que visem minimiza-lo assumem papel central. 
Dentre as possíveis práticas, o visual management tem chamado a atenção de 
pesquisadores. A taxonomia visual management, a comparação dos elementos da 
taxonomia, e os níveis de implementação de visual management foram propostos com 
base no contexto da construção civil brasileira. Esta investigação explorou uma 
dessas lacunas, a complementaridade entre obra visual e não visual, necessária para 
conceber e operar sistemas visual management. 
 
Palavras-chave: Lean Construction. Visual Management. Construção Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ABSTRACT 

 
VERNEQUES, Thiago Dias. SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON VISUAL 
MANAGEMENT IN CIVIL CONSTRUCTION. 2021. 61 folhas. Completion of Course 
Work. (Bachelor of Civil Engineering) - Federal Technology University - Parana. 
Curitiba, 2020.  
 
The construction industry differs a lot from the manufacturing industry and for that 
reason; the transfer of concepts from the Toyota Production System becomes an 
arduous service. This adaptation of the model in the construction industry called Lean 
Construction (LC). Part of the LC tools focused on visual management (VM) and carry 
great importance due to the problems arising from the deficiency in communication 
during the process. The general objective of the study is to carry out a systematic 
review of visual management, to characterize as main techniques and applications 
aimed at civil construction. As they are less perceptive, there is a difficulty in adapting 
the visual management tools of manufacturing for civil construction. In this context, this 
work aims to facilitate the compaction of visual management within the lean 
construction. The main objective of the present work comprises an analysis of the 
bibliography published in the years, referring to visual management. The Systematic 
Mapping of Literature is a form of study based on evidence from secondary studies, to 
identify and classify a research related to a certain theme. The articles published under 
some aspects in order to obtain quantitative data from these publications. The 
methodology applied to the research resulted in 27 selected articles that satisfied the 
theme and the study's proposals. In civil construction, manufacturing practices are 
passed on to their internal concepts, which in a workforce, labor and materials are an 
important and valuable resource and in construction there is the greatest waste of use 
in all sectors and the minimization of this sector if demands as vital. So that engineering 
practices implement solutions can based on the methodology used, one of them is the 
application of visual management in civil construction. The visual management 
taxonomy, the comparison of the elements of the taxonomy, and the levels of 
implementation of visual management proposed based on the context of the Brazilian 
civil construction. This investigation explored one of these gaps, the complementarity 
between visual and non-visual work, necessary to design and operate visual 
management systems. 
 
Keywords: Lean Construction. Visual management. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

A economia brasileira desde a década de 80 apresenta um comportamento 

“stop-and-go” alternando pequenos ciclos de crescimento com desacelerações 

geralmente abruptas.  De acordo com o Comitê de Datações de Ciclos Econômicos 

(COODACE, 2017), a partir de 2014 a economia sofreu a maior e mais prolongada 

recessão desde 1980. 

E como a indústria da construção civil se correlaciona com esses períodos? 

Segundo Souza et al. (2015) existem muitas evidências de que investimentos em 

infraestrutura influenciam diretamente na ascensão de uma infinidade de outros 

setores industriais possuindo assim uma grande relevância para a economia do país. 

Porém, em períodos de recessão a construção civil é um dos setores que mais sofrem. 

De acordo com Umpires (2017) em outubro de 2010 as 16 maiores empresas 

nacionais do ramo somaram um valor de mercado de R$57,1 bilhões. Valor esse que 

em janeiro de 2016 passou a somar apenas R$12,3 bilhões, equivalente a uma queda 

de 78,43% ou R$44,8 bilhões. 

Nesse tipo de cenário surgem métodos e inovações para sobrepor problemas 

inerentes, como é o caso do modelo batizado como Sistema Toyota de Produção 

(STP) que foi apresentado como solução para os problemas da indústria japonesa 

após a segunda guerra mundial. A expressão Lean Production (LP) passou a ser 

empregada anos mais tarde por representar um modelo que visa utilizar menores 

quantidades de tudo em comparação com a produção em massa. 

 
Metade do esforço dos operários em fábrica, metade do espaço de 
fabricação, metade dos investimentos em ferramentas, metade das horas de 
planejamento para desenvolver novos produtos em metade do tempo. Requer 
também bem menos da metade dos estoques atuais de fabricação, resulta 
em bem menos defeitos e produzir uma maior e sempre crescente variedade 
de produtos. (WOLMACK JONES; ROOS, 2007, p.11).  

 

A indústria da construção civil difere muito da indústria manufatureira e por 

esse motivo a transferência dos conceitos do Sistema Toyota de Produção torna-se 

um serviço árduo, conforme Sarhan e Fox (2013) esse é um processo que está em 

fase de maturação com conceitos ainda incompreendidos, Forbes e Ahmed (2011) 
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complementam que as abordagens tradicionais apresentam barreiras significativas 

para a inovação no setor. 

Essa adaptação do modelo na indústria da construção civil é chamada de 

Lean Construction (LC) , criada pelos fundadores do International Group for Lean 

Construction (IGLC) (KOSKELA, 2004). Após o emprego dessa filosofia, melhorias 

foram relatadas, como por exemplo um aumento de 77% nos números referentes a 

qualidade e produtividade dos projetos de construção apresentados por Forbes e 

Ahmed (2011), Alwi (2003) também chama a atenção para a melhoria das condições 

de trabalho no canteiro de obras após a aplicação do sistema.   

Parte das ferramentas do LC são focadas em visual management (VM) e 

carregam grande importância devido aos problemas decorrentes da deficiência na 

comunicação durante o processo. É preciso conhecer e dominar os métodos de VM 

para dar suporte à implantação do LC na construção civil. Em vista disso, o presente 

trabalho se intenciona a responder à questão: Quais são as técnicas de visual 

management baseadas no Lean Construction que são empregadas na construção 

civil? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo geral do estudo é realizar uma revisão sistemática de visual 

management, visando identificar as principais técnicas e aplicações voltadas à 

construção civil. 

 

1.2.2 Específicos  

 

Os objetivos específicos são: 

• Buscar trabalhos relacionados a aplicação de visual management no lean 

construction. 

• Identificar as técnicas de visual management mais utilizadas na construção 

civil. 

• Avaliar a aplicabilidade das técnicas identificadas nas empresas brasileiras. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O panorama da indústria da construção civil evidencia uma estagnação e uma 

grande concorrência no setor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostram que em 2017 o número de empresas ativas no ramo era de 126.316, 

e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) aponta um acúmulo de 

resultados negativos referentes à taxa de crescimento do setor desde o segundo 

trimestre de 2014. 

Como consequência da falta de novos empreendimentos todo o seguimento 

passou a sofrer com a falta de demanda por serviços. Por conta disso, a preocupação 

com cortes de gastos e otimização dos processos vem se tornando protagonista na 

gestão da construção. Nessa situação, o lucro torna-se função da variável custo, já 

que o preço do produto é estipulado pelo mercado, fundamento conhecido como 

“princípio do não custo” (SHINGO, 1985). 

Tradicionalmente, a indústria da construção civil é considerada conforme o 

modelo de conversão, ou seja, a transformação de matéria prima em produtos (input-

output), ignorando pontos referentes ao fluxo de informação e de recursos. Outra 

causa para esse problema é a fragmentação da indústria, uma vez que empresas de 

diversos ramos, com estruturas distintas, trabalham juntas para a criação do produto. 

Por serem menos perceptivas, há uma dificuldade em adaptar as ferramentas 

de visual management da manufatura para a construção civil. Neste contexto esse 

trabalho visa facilitar a compressão de visual management dentro da lean 

construction. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Neste capítulo são tratados temas  sobre a filosofia Lean, essencialmente o seu 

surgimento e o seu conceito, bem como sobre o Sistema Toyota de Produção (STP), 

como uma solução dos problemas industrias a partir da filosofia lean. Adiante, são 

ainda apresentados os termos empregados no Lean Production e Lean Construction, 

e então o conceito e as características do Visual Management. 

 

2.1 A FILOSOFIA LEAN  

 

Perante a nova realidade competitiva global, as empresas para prosperarem 

ou mesmo sobreviverem no mercado de concorrência precisam procurar estratégias 

atualizadas para unir as forças competitivas e suas lideranças, e, para isso, há de se 

elaborar uma estratégia com foco na redução de custos e aprimoramento dos 

processos. Assim essa forma de um aumento exponencial da produtividade foi 

otimizada com intuito de visar quaisquer processos entre o caminho do produto final 

caso sejam irrelevantes e possam ser dispensados sejam eliminados, aumentando a 

produção em massa. 

O Surgimento da filosofia Lean apareceu com os primeiros passos da 

manufatura em empresas, originalmente proveniente do Japão com o 

desenvolvimento da linha de produção do TPS (Toyota Production System), que se 

baseia em uma administração eficiente como forma de pensamento da organização. 

O termo Lean, surgiu na literatura de negócios para adjetivar o Sistema Toyota de 

Produção. Tal sistema era Lean por uma série de razões (WOMACK; JONES, 2005) 

com isso as organizações industriais precisam de sistemas de produção mais eficazes 

e eficientes para lidar com estas características de mercado 

Historicamente para engenharia industrial, em especial para a indústria 

manufatureira, a produção é um tópico de estudo com grande relevância (KOSKELA, 

2000). Inspirada em práticas e resultados do Sistema Toyota de Produção a filosofia 

Lean consiste em um complexo conjunto de ideias que visa a redução de custo na 

produção (SHIMIZU; CARDOSO, 2002). Identifica-se como pioneiros para a 

formulação do pensamento enxuto os executivos Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, que 

capitaneava as operações da Toyta no Japão no período pós-guerra na década de 40 

e 50. 
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“A eliminação de desperdícios e elementos desnecessários a fim de reduzir 

custos; a ideia básica é produzir apenas o necessário, no momento necessário e na 

quantidade requerida” (OHNO, 1997). Assim, o pensamento enxuto nasceu como uma 

grande inovação ao se considerar o panorama industrial da época, que se embasava 

principalmente na produção em massa (antecedido, por sua vez, pela produção 

artesanal) (WOMACK; JONES, 2003). De acordo com Farhanna e Amir (2009) nas 

últimas décadas os sistemas convencionais de produção sofreram mudanças devido 

às novas abordagens focadas no aumento da concorrência global e da intensificação 

da competitividade entre empresas. 

Neste cenário a família Toyoda, que já era especializada no setor têxtil e 

utilizava produção em massa, fundou em 1937 a Toyota Motor Company, para 

produzir automóveis. Após a guerra, as empresas não estavam produzindo lucros e 

os executivos entenderam que a única saída possível era abandonar o modelo de 

produção em massa tradicional e implementar processos inovadores para conseguir 

manter a produção de carros competitivos e com preço acessível ao consumidor 

comum. Os executivos então foram realizar um benchmarking na Ford dos Estados 

Unidos, que na época era referência em eficiência no setor industrial (WOMACK; 

JONES, 2003) 

A filosofia da manufatura enxuta, conhecida como lean ou lean thinking, já é 

consagrada no setor industrial, porém, a sua aplicação no Gerenciamento de Projetos 

na construção civil é uma novidade que pode trazer inúmeras vantagens para as 

empresas (BARQUET et al., 2008). Para Ballard et al. (2007) Lean é comumente 

associado a um conjunto de ferramentas e técnicas, porém como filosofia de gestão 

é aplicada naturalmente nos níveis empresariais, mas também que pode ser aplicada 

em setores, projetos ou processos isolados. 

Essa forma organizacional teve como principal característica moldar o 

pensamento sobre uma produção, e assim, criaram cinco princípios que foram 

apresentados como uma estrutura a ser utilizada por uma organização para 

implementar o pensamento enxuto, aumentando a possibilidade de aplicação dos 

conceitos apresentados anteriormente. A premissa inicial é reconhecer que apenas 

uma pequena fração do tempo total e esforço dispensado para produzir um produto 

ou prestar um serviço realmente agregam valor para o cliente (WOMACK; JONES, 

1996). Portanto, é fundamental definir claramente o valor de um produto ou serviço 
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específico da perspectiva do cliente, de forma que todas as atividades sem valor 

possam ser eliminadas. 

 

2.1.1 Sistema Toyota de Produção 

 

Em meio às crises econômicas surgem métodos e inovações para sobrepor 

problemas inerentes, como é o caso do modelo batizado de Toyota Production System 

(TPS) ou então, em português, Sistema Toyota de Produção (STP) que foi 

apresentado como uma solução para os problemas da indústria com a retração do 

mercado consumidor e a escassez da matéria prima japonesa após a segunda guerra 

mundial (ARANTES, 2008). 

Contrapondo a ideia das empresas na época que visavam uma redução do 

custo final com a produção em massa, os engenheiros Taiichi Ohno e Shingeo Shingo 

da Toyota buscavam a redução do custo com a eliminação dos desperdícios, além de 

uma maior variedade e qualidade nos seus produtos afim de satisfazer as 

necessidades dos seus clientes (WOMACK; JONES; ROSS, 2007). O TPS 

desenvolve a ideia de melhoria contínua a partir da eliminação de diversos tipos de 

desperdício e do desenvolvimento dos colaboradores como modo de diminuir o tempo 

necessário para realizar os processos em uma cadeia produtiva (ESTEVES, 2015). 

O Sistema Toyota de produção é uma filosofia de gestão focada na redução de 

sete tipos de desperdícios. São eles: superprodução, espera, transporte, excesso de 

processamento, inventário, movimento e defeitos. O sistema objetiva aumentar a 

eficiência da produção pela eliminação contínua de desperdícios (LIKER, 2005) sendo 

o principal foco de uma manufatura. No Sistema Toyota de produção tem como 

objetivo de viabilizar uma linha de produção de forma o lucro seja a meta principal e 

nesse âmbito custos seria o principal empecilho desse conceito, otimizar processos 

onde mais é realizado e menos matéria e tempo é a principal forma de 

aperfeiçoamento nessa trajetória do produto final.  

Em uma linha de produção (LIKER, 2004) diz que o Toyota Production System 

não é um kit de ferramentas, é um sistema sofisticado de produção em que as partes 

contribuem para o todo. O todo, em sua base, concentra-se em apoiar e estimular as 

pessoas para que continuamente melhorem os processos em que trabalham. Uma 

administração sobre uma produção é essencial para o funcionamento correto onde 

áreas como engenharia, compras e os próprios operários de uma linha são aqueles 
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que dominam os processos e entendo cada passo desse funcionamento, assim sendo 

possível passar por estudos que identificam se exigem desperdícios de recursos 

podendo ser trabalhados para eficiência. 

 É importante usar uma metodologia adequada na definição das ineficiências 

dos processos, bem como na exposição de soluções e na obtenção de melhorias. 

Posteriormente, são identificados os processos críticos e estes são eliminados através 

da implantação de ações de melhoria. Filtrar os processos críticos permite que todos 

na empresa se mantenham focados naquilo que é verdadeiramente importante para 

sobrevivência da organização (CARVALHO et al., 2005). 

O TPS é associado ao termo enxuto ou mesmo ao princípio denominado de 

Just-in-time (JIT) e Jidoka. O JIT surgiu quando a indústria automobilística japonesa 

passava por uma crise severa. Perante tal momento, foi preciso modificar a forma de 

produção, alcançando mudanças na eficiência das fábricas, aumentando a qualidade 

e evitando os desperdícios. Já o Jidoka refere-se à pulverização da autonomia para 

que os colaboradores da fábrica possam interromper qualquer etapa dos processos 

se perceber alguma falha ou anomalia. Os dois pilares se fundamentam em uma base 

sedimentada em outros princípios essenciais do TPS que lhe fornecem coesão interior 

e grande força para reformar unidades fabris modeladas segundo o esquema antigo 

de massa (PAES et al., 2016). 

Assim, como colocado por Serafim (2017), o que define o Lean é um sistema 

socio étnico integrado que atua para eliminar o desperdício, reduzindo ou minimizando 

a variabilidade dos processos que envolvem a atividade produtiva. Ainda, a 

abordagem tem o foco em melhor organizar e gerenciar o relacionamento da empresa 

com seus clientes e sua cadeia de fornecedores. Correa e Salume (2017) apresentam 

que a Toyota classifica os desperdícios com em sete tipos:  

I. produção excessiva de produtos;  

II. tempo de espera para utilização de um equipamento e no trabalho;  

III. transporte de itens que não agrega valor, devido a um arranjo físico 

inadequado nos métodos de transporte e organização do trabalho;  

IV. processos mal definidos e desnecessários;  

V. estoque de processamento ou para consumo;  

VI. movimentação das pessoas;  

VII. defeitos ou falhas no produto/serviço. 
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Dessa forma, o Lean propõe um sistema de melhorias contínuas, em qualquer 

dimensão da organização, sendo nos produtos, serviços ou mesmo nos recursos 

humanos, para que assim sempre se possa ter o melhor nível de serviço oferecido ao 

cliente. 

 

2.1.2 Lean Production 

 

A Toyota desenvolveu um novo modelo de produção, intitulado de Lean 

Production, sendo sua tradução como “produção enxuta”, onde tal modelo agregava 

as vantagens da produção artesanal e da produção em massa, ao mesmo tempo em 

que visava: a redução dos altos custos de produção, elevar o padrão de qualidade 

dos automóveis e aumentar a diversidade dos carros (SERAFIM, 2017). 

Segundo Ballard et al. (2007) a expressão Lean Production também 

conhecida como Lean Manufacturing foi introduzida por um pesquisador do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) para nomear esse sistema de produção 

baseado no TPS, para Picchi (2000) o objetivo dos princípios e ferramentas da LP é 

desenvolver e melhorar o desempenho dos processos, princípios esses citados por 

Womack e Jones (2003), são eles: apontar o que é valor para o cliente, identificar a 

corrente de valor, promover o fluxo de valor sem interrupções, produzir conforme a 

demanda e buscar a perfeição no sistema.   

O Lean Production ou Produção Enxuta é o paradigma da gestão da produção 

utilizado atualmente, que consiste em: 

 

A produção enxuta é “enxuta” por utilizar menores quantidades de tudo em 
comparação com a produção em massa: metade do esforço dos operários na 
fábrica, metade do espaço para fabricação, metade do investimento em 
ferramentas, metade das horas de planejamento para desenvolver novos 
produtos em metade do tempo. Requer também menos da metade dos 
estoques atuais no local de fabricação, além de resultar em bem menos 
defeitos e produzir uma maior e sempre crescente variedade de produtos 
(WOMACK et al, 1992, p. 3).  

 

Ou seja, o Lean Production tem como foco, evitar que a produção produza 

trabalho a mais, excesso que não irá ser utilizado posteriormente, com esse tipo de 

produção, o trabalho a ser executado é feito de maneira mais rápida e somente o 

necessário, evitando qualquer tipo de perda, que venha a ser custoso para a empresa 
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e que ao final, não irá agregar nenhum valor ao produto final (BERNARDES, 2001, 

p..4).  

Princípios que apresentam maneiras de uma empresa lidar sobre seus 

processos afim de ganho de lucros onde sua abordagem Lean Production é regida 

pelo pensamento enxuto, incluindo foco no cliente, melhoria contínua e qualidade, 

aplicados através da redução dos desperdícios e da forte integração entre os 

processos (LIKER; MORGAN 2006). 

“O principal objetivo do lean production é a redução do tempo entre o momento 

do pedido do cliente e o momento da entrega do produto / serviço para ele, obtida pelo 

controle e a eliminação dos desperdícios”. Os autores pontuam que é considerado 

desperdício, por exemplo, quando em uma produção se tem uma máquina parada, 

seja por não haver uma peça que se precisa para executar o trabalho, seja por ter que 

esperar o trabalho anterior ser executado para se efetuar sua parte, ou mesmo quando 

esta máquina está em manutenção. Tudo isso, é considerado desperdício, e deve ser 

evitado (LUSTOSA at al, 2008, p.30). 

 

2.1.3 Lean Construction 

 

Dessa forma, com base nas novas necessidades de gestão de produção, surgiu 

o Lean Construction, voltado para a indústria da construção, que visa a aplicar na 

indústria as ideias, princípios e práticas da nova gestão de produção – a lean 

production. Com isso, tem-se como princípios do lean construction os seguintes: 

“Redução da parcela de atividades que não agregam valor”; “aumentar o valor do 

produto através de uma consideração sistemática dos requisitos do cliente”; “redução 

da variabilidade”; “redução do tempo de ciclo”; “simplificação pela minimização do 

número de passos e partes”; “aumento da flexibilidade na execução do produto”; 

“aumento da transparência”; “foco o controle de todo o processo”; “estabelecimento 

de melhoria contínua ao processo”; “balanceamento da melhoria dos fluxos com a 

melhoria das conversões” e por último o “Berchmarking” (BERNARDES, 2008, p. 36).  

A Lean Construction (LC) é a aplicação do pensamento Lean na indústria da 

construção, essa abordagem visa a melhoria da produtividade, maximização de valor 

e redução de desperdício, além de incentivar o compartilhamento de recursos entre 

todas as partes relacionadas (YIN et al., 2014). Para Ballard e Howell (2003) o 

conceito de Lean Construction é considerado uma estratégia indispensável para 
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melhoria do desempenho da indústria da construção civil e tem sido relatado que esse 

sistema cria melhorias substanciais para as empresas e construção que o adotam. 

O lean construction, é muito importante que os fluxos sejam avaliados, pois, 

para esse paradigma, os fluxos se tornam desnecessários, por não agregar valor ao 

produto final, com isso, sem esses fluxos os processos se tornam mais efetivos, 

entretanto, esses fluxos ainda são considerados agregadores de valor, o que o faz se 

tornar parte do processo, mesmo sendo desnecessário, o modelo convencional faz 

com que esses fluxos sejam parte importante do processo (MACHADO, 2000). 

Em suma, o lean production “é baseado em quatro princípios: trabalho em 

equipe, comunicação, uso eficiente de recursos e eliminação de desperdícios, dentro 

de um processo de melhoria contínua (a que os japoneses chamam de Kaizen)” 

(LUSTOSA at al, 2008, p. 30). A metodologia ágil vem ao encontro dessa necessidade 

e filosofia do lean production, pois, se configura como um auxiliar para que a produção 

seja realizada de modo mais rápido, eficaz e sem desperdícios, seja de tempo, seja 

de material.  

Há a necessidade da adaptação da Lean Production para a construção civil 

devido as características únicas desse setor, para Koskela (2006) três particularidades 

são as mais importantes na indústria da construção civil: a singularidade do produto, 

a produção local e de caráter temporário. Atuando sobre essas particularidades o 

Lean Construction transforma o modelo construtivo em algo com maior confiabilidade, 

menor desperdício e acima de tudo maior qualidade.  

 

2.2 VISUAL MANAGEMENT 

 

De acordo com Koskela (2018) o Visual Management (VM) está ligado ao 

Toyota Production System e evoluiu através da prática em vez de ser impulsionado 

por insights teóricos. Uma razão para a atenção à teoria tem sido a percepção de que 

as diretrizes de design para dispositivos visuais são extremamente necessárias 

(VALENTE et al., 2017). 

 A busca da eficácia é necessária e deve ser constante. A evolução deve ser 

mapeada com dados para que se torne possível uma análise profunda de tudo que é 

utilizado e como está sendo empregado na manufatura. 
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Entender o funcionamento é de suma importância para uma aceleração e 

aproveitamento do máximo que está sendo desenvolvido para a capacidade produtiva 

e atender a competividade neste mercado.  

Na visão de Tezel et al. (2010) o Visual Management é um sistema de gestão 

que tenta melhorar o desempenho organizacional através da conexão e alinhamento 

da visão organizacional, valores fundamentais, objetivos e cultura com outros 

sistemas de gestão, processos de trabalho, elementos do local de trabalho e 

stakeholders, por meio de estímulos abordar um ou mais dos cinco sentidos humanos 

(visão, audição, sensação, olfato e paladar).  

Visual Management também pode ser descrito como uma orientação da 

produção através de controles visuais, práticas de qualidade e organização do local 

de trabalho (GREIF, 1991). Seguindo essa forma de metodologia da Toyota outras 

empresas aplicaram conceitos, que todo o recurso seja físico ou humano existe uma 

forma de se alcançar o máximo de potencial nele, evitando ao máximo perdas 

promovendo aumento de ganhos por não haver gastos desnecessários.  

Para que se tenha uma produção que desperdício seja um fator que seja 

eliminado é necessária transparência nos processos, sendo tudo aquilo que é 

melhorado e os dados que existam do que foi otimizado seja identificado. Com esse 

intuito de clareza da informação produções denominam Visual management como 

estratégia pratica para aumentar a transparência dos seus processos assim sendo 

alvos de melhoria constante, transforma-los em mais acessíveis e detalhados é 

necessário para um entendimento maior de como são realizados e integrados em uma 

organização. 

 Resultado positivos ou negativos são maneiras de mensurar as condições e 

como está andando a produção e estes só são possíveis com a coleta de dados e 

entrega final para dimensionar um entendimento profundo da produção. A Gestão 

Visual (GV) é definida como um conjunto de práticas que visam a aumentar a 

transparência de processos, contribuindo para promover melhorias no sistema 

produtivo, além de contribuir para a gestão global da organização (TEZEL; KOSKELA; 

TZORTZOPOULOS, 2016). 

Por meio da GV, os problemas, anormalidades e desperdícios podem ser 

facilmente reconhecidos, permitindo que medidas corretivas sejam tomadas 

rapidamente (IGARASHI, 1991). Sendo um fator crucial esse acompanhamento de 

coleta de dados e identificação de falhas para o desenvolvimento de uma produção 
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eficiente e sem desperdícios, que refletiram em dados positivos como faturamento e 

lucros que são os principais objetivos de qualquer organização. 
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3 METODOLOGIA  

 

O principal objetivo do presente trabalho consiste em uma análise da 

bibliografia publicada nos últimos anos, referente ao visual management. Mediante a 

uma revisão dos trabalhos, compilação de dados e análise de padrões pretende-se 

identificar e classificar os referentes trabalhos quanto ao método do VM estudado. 

Para essa pesquisa a técnica que se mostra mais eficiente é o Mapeamento 

Sistemático de Literatura (MSL), que é utilizada extensamente em publicações da 

comunidade científica, como no trabalho de Kitcheman e Charters (2007).   

O Mapeamento Sistemático de Literatura, é uma forma de estudo baseado 

em evidências de estudos secundários, visando identificar e classificar um grupo de 

pesquisas relacionadas a um determinado tema. O processo de mapeamento da 

bibliografia auxilia a visualização de lacunas e clusters. Como descrito por Arksey e 

O’Malley (2005), algumas razoes para se realizar o MSL são:  

• Examinar a extensão e a natureza de uma atividade de pesquisa.  

• Identificar lacunas existentes em um tópico de pesquisa. 

• Apontar temas promissores para futuras pesquisas. 

• Facilitar a compreensão do estado da arte da pesquisa no tema para 

novos trabalhos. 

O MSL foi escolhido para essa pesquisa em consequência da primeira razão 

descrita acima. A Figura 1 apresenta as fases e atividades do processo do MSL. 

 

Figura 1 - Fases e atividades do MSL 

 
Fonte: Adaptado (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007) 
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Os objetivos já foram definidos e apresentados na introdução, e o protocolo 

encontra-se apresentado nos subitens abaixo. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA  

 

O próximo passo do MSL é a definição da estratégia de busca das publicações 

que servirão de base para a realização do trabalho. Existem diversas maneiras e 

fontes de realizar a busca de trabalhos. Para realizar a busca de artigos científicos de 

maneira filtrada conforme a necessidade do pesquisador existem as bases de dados 

de artigos científicos. 

 

3.1.1 Escolha da base e definição da string de busca 

 

As bases de dados utilizadas na pesquisa foram selecionadas devido a sua 

relevância internacional, são elas: 

• Scopus (www.scopus.com). 

Os objetivos específicos do trabalho forneceram a base para a concepção da 

string de busca, restringindo as opções de combinações. A língua inglesa é utilizada 

como idioma da comunicação científica, então os termos da string também são em 

inglês. Foram utilizados: Lean Construction e Visual Management. 

As bases de artigo aceitam a utilização de operadores para que os resultados 

sejam o mais apropriado possível, como operadores booleanos como o uso da palavra 

and que só trará resultados que contenham ambos os temos colocados no buscador, 

or que trará resultados que contenham qualquer dos termos e not que trará resultados 

que contenham o primeiro termo, mas não o segundo. (BUENO; BRANDSTETTER, 

2016). Se valendo desses artifícios a string de busca foi definida como: Lean 

Construction AND Visual Management. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FILTRAGEM  

 

A fim de restringir os resultados das buscas, lançou-se mão de alguns critérios 

de filtragem: 

• Data da publicação posterior a 2000. 
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• Artigos publicados em inglês. 

• Artigos publicados em conferências e periódicos. 

Esses critérios foram escolhidos para que a busca forneça resultados 

atualizados e de relevância internacional.  

 

3.3 COMPILAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS 

 

Realizada a busca, foram encontrados 32 artigos na base de artigos, os dados 

dos artigos foram exportados para o software Excel, e tabulados para análise, porém 

sem um detalhamento de informações como: autor, ano da publicação, país de origem 

e outros. Utilizando o Scopus realizou-se uma análise preliminar através dos gráficos 

apresentados na ferramenta, com isso foi possível verificar a string de busca foi 

apropriada. 

 

3.4 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Após a primeira triagem dos resultados foram definidos alguns critérios para 

escolha dos artigos que compuseram esse trabalho: 

• Disponibilidade de acesso. 

• Análise dos títulos. 

• Análise dos resumos. 

Assim, o número de artigos passou para 27. 

 

3.5 EXTRAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 

Com as 27 publicações selecionadas, buscou-se obter os arquivos completos 

para a leitura. Grande parte dos arquivos foram obtidos no portal das conferências 

anuais do IGLC. Os demais foram obtidos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), na base Scopus e Research Gate (RG).  Os 27 

trabalhos selecionados estão apresentados na Tabela 1.  
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3.6 ANÁLISE FINAL 

 

Os artigos foram analisados sob alguns aspectos a fim de obter dados 

quantitativos dessas publicações. Os aspectos avaliados foram: autores, ano de 

publicação, área de estudo, fonte do trabalho, país e afiliação. Esses dados foram 

compilados e são apresentados nas Figuras 5 a 10. No desenvolvimento desse 

trabalho os artigos são analisados, buscando obter padrões de informações referentes 

ao VM. 

Como apresentado na Figura 2 foram selecionados os 13 autores com mais 

de uma publicação, com destaque para Koskela, L. e Tezel, A., nota-se também a 

presença de alguns pesquisadores brasileiros com grande recorrência de publicações 

como Tzortzopoulos, P.  e Formoso, C.T. 

 

Figura 2 - Autores das publicações 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Na Figura 3 foram apresentados os anos das publicações dos artigos 

selecionados, com base nessa informação podemos concluir que o estudo em VM tem 

se popularizado mais já que 90% das publicações ocorreram na última década, 

garantindo que os artigos selecionados apresentam resultados atuais. 
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Figura 3 - Ano das publicações 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

As Figuras 4 e 5 apontam que boa parte dos artigos relacionados a Visual 

Management são publicados em conferências, com destaque para o International 

Group for Lean Construction (IGLC). Isso demonstra a importância da conferência na 

propagação dos conceitos do VM, e demais estudos focados na melhoria da gestão 

na construção civil. 

 

Figura 4 - Tipos de publicações 
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Fonte: O Autor (2019) 

Figura 5 - Artigos de conferências 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Por fim, um dado interessante é apresentado nas Figuras 6 e 7, que aponta 

que entre os artigos relacionados ao VM, o Brasil é o país com a maior contribuição 

em pesquisa, sendo representado em especial pelo Núcleo Orientado para a Inovação 

da Edificação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

Figura 6 - Países das publicações 
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Fonte: O Autor (2019) 

Figura 7 - Afiliações dos pesquisadores 

 

Fonte: O Autor (2019) 

 

Finalmente, todos os artigos foram analisados para a extração de informações 

quanto as ferramentas utilizadas, a forma de aplicação, o objetivo do emprego dessas 
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ferramentas. Esses dados foram dispostos em tabelas e gráficos para facilitar a 

compreensão, fornecendo assim um panorama quanto ao nível de conhecimento 

existente na literatura e as lacunas a serem preenchidas por futuros trabalhos na área. 
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4 RESULTADOS  

 

Conforme mencionado, a metodologia aplicada à pesquisa resultou em 27 

artigos selecionados que satisfizeram à temática e as propostas do estudo. A Tabela 

1 demonstra as principais características dos estudos selecionados, entre seu título, 

autores, ano e fonte de publicação.  

 

Tabela 1 - Características gerais dos artigos selecionais 

 

CÓDIGO  TÍTULO AUTORES ANO FONTE DE 

PUBLICAÇÃO 

1 Visual management in Brazilian 

construction companies - Taxonomy 

and guidelines for implementation 

Tezel A. 

2
0
1
5

 

Journal of 

Management in 

Engineering 

Koskela L. 

Tzortzopoulos P. 

Formoso C.T. 

Alves T. 

2 The practical relationships between 

lean construction tools and 

sustainable development: A 

literature review 

Bajjou M.S. 
2
0
1
7

 
Journal of 

Engineering 

Science and 

Technology 

Review 

Chafi A. 

Ennadi A. 

El Hammoumi 

M. 

3 A comparative study between lean 

construction and the traditional 

production system 

Bajjou M.S. 

2
0
1
7

 

International 

Journal of 

Engineering 

Research in 

Africa 

Chafi A. 

Ennadi A. 

4 A diagnostic model for assessing the 

knowledge management practices of 

construction firms 

Kale S. 

2
0
1
2

 

KSCE Journal of 

Civil Engineering Karaman E.A. 

5 The use of Andon in high rise 

building 

Kemmer S.L. 

2
0
0
6

 

Understanding 

and Managing the 

Construction 

Process: Theory 

and Practice - 

14th Annual 

Conference of the 

International 

Saraiva M.A. 

Heineck L.F.M. 

Pacheco A.V.L. 

De Novaes M.V. 

Mourão 

C.A.M.A. 

Moreira L.C.R. 
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Group for Lean 

Construction 

6 Lean thinking in the highways 

construction sector: motivation, 

implementation and barriers 

Tezel A. 

2
0
1
8

 

Production 

Planning and 

Control 

Koskela L. 

Aziz Z. 

7 Is good enough "making do"?: An 

investigation of inappropriate 

processing in a small design and 

build company 

Emmitt S. 

2
0
1
2

 

Construction 

Innovation Pasquire C. 

Mertia B. 

8 From conventional to it based visual 

management: A conceptual 

discussion for lean construction 

Tezel A. 

2
0
1
7

 

Journal of 

Information 

Technology in 

Construction 

Aziz Z. 

9 Suggestions to improve lean 

construction planning 

Dave B. 

2
0
1
5

 

Proceedings of 

IGLC 23 - 23rd 

Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction: 

Global Knowledge 

- Global Solutions 

Hamalainen J.P. 

Kemmer S.L. 

Koskela L. 

 Koskenvesa A. 

10 Process transparency on 

construction sites: Examples from 

construction companies in Brazil 

Tezel A. 

2
0
1
0

 

Challenging Lean 

Construction 

Thinking: What 

Do We Think and 

What Do We 

Know? - 18th 

Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction 

Koskela L. 

Tzortzopoulos P. 

Formoso C.T. 

Alves T. 

Neto B. 

Viana D. 

Mota B. 

11 Constructability in industrial plants 

construction: a BIM-Lean approach 

using the Digital Obeya Room 

framework 

Nascimento 

D.L.D.M. 

2
0
1
7

 

Journal of Civil 

Engineering and 

Management Sotelino E.D. 

Lara T.P.S. 

Caiado R.G.G. 

Ivson P. 
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12 Site logistics planning and control 

using 4d modeling: A study in a lean 

car factory building site 

Bortolini R. 

2
0
1
5

 

Proceedings of 

IGLC 23 - 23rd 

Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction: 

Global Knowledge 

- Global Solutions 

Shigaki J.S.-I. 

Formoso C.T. 

13 Implementing LEAN Construction in 

a South African Construction 

company 

Roelandt K.F. 

2
0
0
8

 

Proceedings of 

IGLC16: 16th 

Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction 

14 An application of control theory to 

visual management for 

organizational communication in 

construction 

Murata K. 

2
0
1
7

 

IGLC 2017 - 

Proceedings of 

the 25th Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction 

Tezel A. 

Koskela L. 

Tzortzopoulos P. 

15 Investigation of visual management 

cases in construction by an 

analytical framework from 

manufacturing 

Murata K. 

2
0
1
5

 

Proceedings - CIE 

45: 2015 

International 

Conference on 

Computers and 

Industrial 

Engineering 

Nakajima K. 

 Kinoshita K. 

Kinoshita K. 

Tezel A. 

Koskela L. 

Tzortzopoulos P. 

Katayama H. 

16 Visual communication panels for 

production control using gamification 

techniques 

Neto H.M. 

2
0
1
4

 

22nd Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction: 

Understanding 

and Improving 

Project Based 

Leite R.M. 

 Costa D.B. 

Durao F. 
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Production, IGLC 

2014 

17 Impacts of lean construction on 

safety systems: A system dynamics 

approach 

Wu X. 

2
0
1
9

 

International 

Journal of 

Environmental 

Research and 

Public Health 

Yuan H. 

Wang G. 

Li S. 

Wu G. 

18 Visualizing daily on-site space use Bascoul A.M. 

2
0
1
7

 

IGLC 2017 - 

Proceedings of 

the 25th Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction 

Tommelein I.D. 

19 A case study for knowledge sharing 

of kaizen activity in construction 

industry 

Murata K. 

2
0
1
6

 

CIE 2016: 46th 

International 

Conferences on 

Computers and 

Industrial 

Engineering 

20 Adapted use of Andon in a 

horizontal residential construction 

project 

Biotto C. 

2
0
1
4

 

22nd Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction: 

Understanding 

and Improving 

Project Based 

Production, IGLC 

2014 

Mota B. 

Araújo L. 

Barbosa G. 

Andrade F. 

21 Model for Devising Visual 

Management Systems on 

Construction Sites 

Valente C.P. 

2
0
1
9

 

Journal of 

Construction 

Engineering and 

Management 

Brandalise 

F.M.P. 

Formoso C.T. 

22 Elaborating factors affecting visual 

control in a big room 

Majava J. 

2
0
1
9

 

Construction 

Innovation Haapasalo H. 

Aaltonen K. 

23 Tiwari S. 

2
0
1
8

 IGLC 2018 - 

Proceedings of Pawar G. 
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Visual planning for supply chain 

management of prefabricated 

components in construction 

Luttmann E. the 26th Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction: 

Evolving Lean 

Construction 

Towards Mature 

Production 

Management 

Across Cultures 

and Frontiers 

 Trujillo R. 

Sreekumar A. 

24 Identifying value enhancing factors 

and applicability of visual 

management tools 

Patel V.V. 

 2
0
1

8
 

IGLC 2018 - 

Proceedings of 

the 26th Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction: 

Evolving Lean 

Construction 

Towards Mature 

Production 

Management 

Across Cultures 

and Frontiers 

Karia N. 

Pandit D. 

25 Implementing ergonomics in 

construction to improve work 

performance 

Damaj O. 

2
0
1
6

 

IGLC 2016 - 24th 

Annual 

Conference of the 

International 

Group for Lean 

Construction 

Fakhreddine M. 

Lahoud M. 

Hamzeh F. 

26 Find-think-write-publish' - Lean 

thinking in scientific paper writing 

Bjornfot A. 

2
0
1
2

 

IGLC 2012 - 20th 
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A tabela 2, demonstra as principais caraterísticas entre os objetivos, método 

aplicado, principais resultados e conclusões dos artigos selecionados. 

 

Tabela 2 - Principais características científicas dos estudos selecionados 

 

CÓDIGO OBJETIVO MÉTODO PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

1 Investigar e 

classificar os 

tipos de 

dispositivos 

visuais que 

podem ser 

usados em 

canteiros de 

obras por meio 

de múltiplos 

estudos de caso. 

Investigação 

baseada em 

múltiplos estudos 

de caso 

realizados por 

construtoras 

brasileiras que 

adotaram com 

sucesso 

conceitos e 

ferramentas de 

produção enxuta 

em seus projetos. 

As principais 

contribuições do artigo 

foram: (1) uma 

taxonomia VM que 

pode ser usada para 

identificar 

oportunidades de 

aplicação, fornecendo 

uma base para 

avaliação 

o nível de implantação 

do VM na construção; 

e (2) identificação de 

fatores críticos para o 

sucesso da 

implementação da VM. 

Uma série de 

recursos importantes 

do aplicativo VM 

foram identificados de 

uma perspectiva 

gerencial. A 

taxonomia permite a 

avaliação do grau de 

VM implementação 

em canteiros de 

obras. Começando 

com as abordagens 

básicas para os 

conceitos de VM mais 

avançados, diferentes 

níveis de os 

elementos VM 

identificados nas 

empresas também 

foram apresentados 

como um guia de 

implementação de 

VM. 

 

2 Explorar o 

conceito de 

desenvolvimento 

Uma abordagem 

sistêmica, com 

base em padrões 

Neste estudo, as 

relações entre 

ferramentas de 

A construção enxuta 

é uma maneira de 

projetar sistemas de 



46 
 

 

   

sustentável no 

contexto da 

indústria da 

construção 

internacionais e 

recentes 

pesquisas 

publicadas nas 

bases de dados 

mais confiáveis 

construção enxuta e 

sustentáveis foram 

amplamente 

exploradas. 

Demonstrou-se que a 

construção enxuta não 

só contribui para a 

criação de valor 

econômico para o 

processo de 

construção, mas 

também pode 

contribuir para 

promover 

questões ambientais e 

sociais. 

produção em ordem 

para gerar o valor 

máximo para o 

cliente, reduzindo o 

desperdício de 

materiais, tempo e 

esforços. É um novo 

conceito que pode 

trazer mudanças 

revolucionárias e 

grandes benefícios 

para 

a indústria da 

construção. 

3 Mostrar a 

contribuição das 

ferramentas de 

construção 

enxuta na 

promoção da 

construção 

tradicional. 

Um estudo 

comparativo 

entre Criação de 

valor e 

eliminação de 

desperdícios; 

Planejamento e 

coordenação 

mútua; 

Organização do 

canteiro. 

Construção 

enxuta como 

sistema de último 

planejador 

(LPS), Value 

Stream Mapping 

(VSM), Filosofia 

Just-in-Time, 

Visual 

management 

(VM) e 5S. 

Demonstrou que as 

ferramentas de 

construção têm sido 

propostas como 

soluções para 

melhorar a situação 

atual do sistema de 

produção tradicional 

de construção.  

Concluiu-se que a 

Construção Enxuta 

que as ferramentas 

de construção enxuta 

podem proporcionar 

base sólida para a 

melhoria do sistema 

de produção 

tradicional.  
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4 Propor um 

modelo para 

benchmarking de 

práticas de 

gestão do 

conhecimento de 

empresas de 

construção que 

podem orientar e 

auxiliar os 

executivos das 

empresas de 

construção 

O estudo de caso 

foi realizado 

através da 

administração de 

uma pesquisa a 

105 empresas de 

construção que 

operam na 

Turquia e é 

apresentado para 

ilustrar o 

implementação e 

utilidade do 

modelo proposto 

O modelo proposto 

pode auxiliar os 

executivos de 

empresas de 

construção em 

identificar as áreas que 

precisam ser 

melhoradas, se for 

para ter sucesso no 

futuro.  

Empresas de 

construção que 

operam na indústria 

de construção turca 

podem usar os pesos 

de importância 

derivados 

implicitamente 

apresentados, para 

construir sua própria 

importância – análise 

de importancia (IPA) 

e análise comparativa 

de desempenho 

(CPA). 

5 Mostrar as 

etapas para o 

aplicação da 

ferramenta 

Andon no 

ambiente de 

construção civil 

Um estudo de 

caso em uma 

construção de 

edifício de vários 

andares e 

abrange 

hardware 

instalação (tanto 

no local de 

trabalho quanto 

no escritório de 

gestão), 

desenvolvimento 

de gráficos de 

controle, e as 

análises de 

problemas de 

produção.  

O número de 

interrupções no 

trabalho foi reduzido 

significativamente, a 

comunicação foi 

demasiadamente 

melhorada e a 

transparência foi 

promulgada conforme 

problemas de 

produção foram 

prontamente 

relatados, discutidos e 

analisados. 

O sistema andon tem 

relação com a 

redução das 

paralisações, que 

foram significativas, e 

influenciou a gestão 

do fluxo de trabalho 

local. Além disso, 

beneficiou a 

comunicação e as 

conexões de trabalho, 

além das demandas 

de produção e os 

gerenciamentos.   

6 Avaliar a adoção 

do pensamento 

enxuto no setor 

de construção de 

rodovias 

Foi investigado 

7 fatores de 

motivação, 20 

técnicas enxutas 

e 16 barreiras por 

meio de 

entrevistas em 

Os resultados 

mostram a existência 

de fortes fatores 

motivacionais para o 

pensamento enxuto, 

como o impulso dos 

clientes e a 

Isso levanta 

preocupações sobre 

as práticas "pseudo-

enxutas" no setor. 

Falta de 

padronização, 

benefício insuficiente 
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profundidade 

com 20 setores 

gerentes e uma 

pesquisa por 

questionário de 

110 respostas. 

expectativa das 

empresas de ganhar 

mais contratos 

juntamente com os 

benefícios 

operacionais do Lean. 

Adoções limitadas das 

técnicas enxutas, 

principalmente no 

foram determinados o 

ciclo de melhoria de 

processos por etapas, 

o Last Planner System 

e o Visual 

Management. 

captura, know-how 

insuficiente, controle 

insuficiente de todo o 

fluxo de valor e visão 

limitada do 

técnicas foram 

encontradas como as 

principais barreiras. 

7 O objetivo era 

reduzir o 

desperdício de 

processos e 

melhorar o valor 

entregue aos 

clientes. Isso 

fazia parte de um 

maior projeto de 

transferência de 

conhecimento 

(KTP) para 

melhorar o 

desempenho em 

canteiros de 

obras por meio 

do 

aplicação do 

pensamento 

enxuto. 

A pesquisa-ação 

foi usada para 

identificar e 

trazer mudanças 

dentro da 

organização 

contratante. O 

método foi 

aplicado em 

projetos de 

construção na 

área social. 

Setor de 

habitação na 

área 

metropolitana de 

Londres. 

Ficou claro para os 

pesquisadores que as 

imagens visuais não 

podem ser usadas de 

forma eficaz de forma 

isolada e deve haver 

liderança eficaz e 

apoio no local para 

ajudar os indivíduos a 

manter seus 

atuação. 

O uso de estímulos 

visuais foi eficaz, 

rápido e 

relativamente simples 

implementar. No 

entanto, houve um 

declínio na duração 

do efeito, que precisa 

a ser anotado e 

tratado em 

intervenções futuras. 

8 Explorar essas 

conexões entre 

Visual 

Management 

(VM), um 

Revisão literária 

demonstrando a 

sinergia entre os 

dois conceitos 

sobre cenários 

Existe uma sinergia 

significativa entre 

emergentes 

tecnologias 

(automação de 

Este artigo demonstra 

como a integração do 

gerenciamento visual 

convencional e as 

baseadas em TI, 
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elemento 

fundamental da 

estratégia de 

gestão da 

informação em 

construção 

enxuta e 

tecnologias 

emergentes 

 

de 

implementação 

potenciais e 

estabelecer suas 

conexões 

conceituais 

na construção. 

construção) e 

estratégias de 

gerenciamento de 

informações visuais / 

sensoriais (Visual 

Management) na 

construção enxuta. 

essas abordagens 

estão ao alcance e 

tem potencial para 

melhorar a fase de 

construção e 

manutenção das 

obras e projetos de 

construção em 

grande escala, 

revisando as 

sinergias entre os 

conceitos 

operacionais de VM e 

TI. 

9 Discutir a 

integração do 

Last Planner com 

as técnicas de 

linha de balanço 

para melhorar 

o desempenho 

do planejamento 

e programação 

na construção 

O artigo segue a 

metodologia de 

pesquisa 

construtiva.  

 

Os autores sugerem 

que i) existe a 

necessidade de uma 

teoria robusta de 

planejamento e 

programação e ii) há 

uma necessidade de 

uma teoria mais 

adequada que aborde 

aspectos críticos da 

função de 

planejamento e 

programação para por 

exemplo, integrar 

Linha de balanço e 

Last Planner para 

fornecer um mais 

robusto 

suporte para 

agendamento de 

construção. 

Conclusão, não há 

ferramentas visuais 

explícitas oferecidas 

pelo sistema Last 

Planner. Por outro 

lado, Linhas de 

balanço baseadas em 

equilíbrio apoiam 

intrinsecamente a 

consideração da 

continuidade da 

tarefa, 

e oferecem uma 

abordagem básica de 

gerenciamento visual 

na representação do 

cronograma. 

10 Apresentar os 

resultados 

preliminares de 

uma pesquisa 

colaborativa 

Como a 

transparência do 

processo é 

realizada nos 

canteiros de 

Os parâmetros que 

afetam na aplicação de 

a percepção da gestão 

e vários métodos em 

processo 

VM existe em 

canteiros de obras em 

uma escala mais 

ampla do que 

geralmente entendido 
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realizada entre 

Brasil e Reino 

Unido, como 

parte de um 

esforço de 

pesquisa focado 

na aplicação de 

Gestão Visual em 

construção. 

obras é a 

principal questão 

de pesquisa do 

artigo. O uso 

deste conceito e 

a implementação 

da teoria da 

transparência 

foram 

investigadas por 

meio de múltiplos 

estudos de caso, 

realizados em 

nove empresas 

de construção 

diferentes.  

 

transparência na 

construção foram 

identificados. o 

gerenciamento do site, 

parecia achar as 

ferramentas visuais 

úteis, mas não tinha 

dado muito de um 

pensado para seus 

propósitos de 

aplicação. 

 

(como visual 

controles). A 

conceptualização do 

tema de investigação 

(VM e 

correspondentemente 

transparência do 

processo) foi difícil 

para o entrevistador e 

os entrevistados. 

Permanece como um 

conceito vago e às 

vezes pode ser 

confundido com 

gestão diferente 

abordagens. 

11 Propor uma nova 

metodologia para 

a gestão 

interdisciplinar de 

projetos de 

construção, 

integrando 

Building 

Information 

Modeling (BIM) e 

Lean Thinking 

para melhorar 

o planejamento 

de produção e 

controle de 

módulos de pipe-

rack em uma 

instalação 

industrial. 

O artigo primeiro 

apresenta uma 

literatura revisão 

para avaliar as 

principais 

sinergias entre o 

BIM e o 

pensamento 

enxuto. Isso 

levou ao 

desenvolvimento 

de um novo 

sistema 

integrado 

metodologia de 

trabalho 

denominada 

Digital Obeya 

Room. 

A metodologia 

proposta foi capaz de 

reduzir o tempo de 

soldagem em 8,7% em 

relação à média global 

de pré-fabricação em 

projetos de construção 

do Fails Management 

Institute (FMI) 

levantamento de 

relatório de pré-

fabricação de 2017 

O modelo 

apresentado se 

concentra nos fluxos 

de trabalho 

necessários, a 

análise dos dados 

coletados dados e a 

gestão visual do 

planejamento e 

controle da 

construção. Um 

estudo empírico do 

mundo real no setor 

de petróleo e gás. A 

indústria avaliou 

como as práticas 

recém-desenvolvidas 

poderiam melhorar o 

planejamento de pré-

fabricação e pré-

montagem. 

12 Discutir como 

planejar e 

Investiga o uso 

de 

O escopo do projeto de 

pesquisa inclui tanto a 

Este estudo destacou 

a necessidade de 
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controlar 

processos 

logísticos em pré-

fabricados sob 

encomenda 

construção de 

sistemas com o 

uso de 

modelagem 4D 

BIM. 

BIM para simular 

atividades que 

agregam e não 

valorizam, como 

espera, estoque 

e movimentação 

de materiais, 

bem como layout 

do site. 

Um estudo 

empírico foi 

desenvolvido em 

um projeto 

industrial para 

um carro. 

simulação de 

logísticas operações e 

o acompanhamento 

dessas operações no 

canteiro de obras. Este 

papel discute os 

benefícios e limitações 

de usar 4D BIM para 

planejar e controlar 

operações logísticas 

em canteiros de obras. 

Além disso, este 

estudo destacou a 

necessidade de 

planejar e controlar os 

processos de logística 

do local 

hierarquicamente e 

focar na logística 

crítica 

processos. 

planejar e controlar as 

operações logísticas 

nos canteiros de 

obras usando 

abordagem 

hierárquica. As 

decisões iniciais não 

requerem um BIM 

detalhado modelo, 

enquanto a 

modelagem de 

operações logísticas 

críticas requer um 

bom nível de detalhe. 

Através da simulação 

4D, pode-se analisar 

detalhadamente os 

tempos de cada 

processo envolvidos 

e, assim, aumentar a 

produtividade da 

montagem, reduzindo 

estoques e trabalho 

em andamento e 

buscando um fluxo 

contínuo de 

produção. 

13 Implementar 

LEAN no Grupo 

Aveng usando o 

Sistema Toyota 

de Produção 

(TPS) como uma 

referência para 

atingir as metas 

de melhor 

qualidade, menor 

custo, menor 

prazo de entrega, 

O artigo se 

concentrou na 

implementação 

de uma série de 

ferramentas 

básicas e 

sistemas para 

alcançar os 

fundamentos do 

TPS que são: 

Gestão Visual e 

Produção 

nivelada.  

Os resultados dos 

primeiros sites piloto - 

que mostram uma 

melhoria média de 2–

3% 

EBIT - e as lições 

aprendidas são 

compartilhadas. 

 

A última parte do 

artigo discute o 

caminho a seguir com 

base nas lições 

aprendidas, ou seja, a 

criação de uma 

organização de 

projeto adequada 

para combinar 

planejamento, 

segurança, qualidade 

e 



52 
 

 

   

Melhor 

segurança e 

moral mais alto. 

atividades de 

eficiência operacional 

em um departamento. 

14 Explorar VM em 

construção por 

meio de um bloco 

diagrama usado 

na teoria de 

controle. 

Estudos teóricos 

e empíricos 

sobre o papel da 

VM na equipe, 

analisam Duas 

ferramentas VM 

para equipes de 

construção de as 

empresas de 

construção no 

Reino Unido e no 

Japão.  

A inicial descoberta 

sugere que a VM pode 

e deve abranger vários 

níveis de comunicação 

em organizações de 

construção, a fim de 

quebrar as barreiras 

para os fluxos de 

informação e 

para compartilhar 

conhecimentos 

valiosos e mais novos. 

O artigo oferece três 

contribuições em 

relação à VM na 

construção. A análise 

demonstra que uma 

abordagem 

conceitual genérica 

para VM pode ser 

usada também na 

construção. 

15 Tratar da gestão 

enxuta na 

indústria da 

construção, 

focando no VM 

como ferramenta 

eficaz. 

Foram 

reutilizados 

casos 

implementados 

em um sistema 

de produção, 

coletando 306 

totais de casos 

de construção e 

de fabricação. 

Os resultados obtidos 

sugerem que os casos 

de VM em construção 

têm atributos comuns, 

como propósito 

e localização, objetivo 

a atingir, atributos dos 

usuários, tempo de 

uso e tecnologias 

elementares para o 

caso em 

desenvolvimento. 

Por meio da discussão 

dos resultados da 

análise, constatou-se 

que 

os casos VM em 

canteiros de obras têm 

características em 

comum sob seis 

perspectivas 

Além disso, a análise 

de comparação inicial 

dos casos VM de 

construção e de 

manufatura também 

foi realizado do ponto 

de vista tecnológico. 

O resultado obtido 

sugere que a 

fabricação e 

construção pode 

fortalecer cada 

sistema VM por uma 

transferência mútua 

desta tecnologia entre 

estes 

indústrias. 

16 Apresentar um 

sistema 

gamifiedweb para 

a disseminação 

A principal 

estratégia de 

pesquisa 

utilizada neste 

Como resultado, esta 

inovação deve agir 

para gerar a adesão 

dos trabalhadores 

A visual management 

está ganhando 

espaço nos canteiros 

de obras e há estudos 
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de pacotes de 

trabalho do plano 

semanal e 

também exibir a 

avaliação de 

desempenho do 

equipes 

operacionais. 

trabalho foi a 

Design Science 

Research, um 

metodologia 

construtiva, a fim 

de desenvolver, 

implementar e 

validar o 

sistema 

gamifiedweb. Foi 

realizado um 

estudo empírico 

no Projeto A, 

envolvendo um 

levantamento da 

situação do 

projeto em 

termos de 

transparência e 

engajamento das 

equipes, 

levantamento de 

requisitos para o 

desenho do 

sistema web e 

seu 

desenvolvimento. 

planejamento, 

chamando sua 

atenção para a 

programação 

semanal, bem como 

induzindo a criação de 

um cenário com uma 

“competição” saudável 

que pode melhorar a 

produtividade e 

engajamento no 

processo como um 

todo. 

sobre como pode 

melhorar muitos 

aspectos do trabalho. 

O sistema de equipes 

de planejamento, 

controle e avaliação 

foi pensado em usar 

algum jogo mecânico, 

exemplificado pelo 

sistema de pontos, 

classificação e o 

feedback, bem como 

a própria gestão 

visual, de forma a 

gerar uma 

abordagem orientada 

para o 

comportamento, e 

direccionada para a 

concretização de 

objectivos, a 

compreensão dos 

programação e maior 

participação a nível 

operacional. 

17 Abordar 

sistematicamente 

como e em que 

medida a 

construção 

enxuta as 

práticas 

influenciam a 

segurança da 

construção. 

 

Os dados foram 

coletados de 448 

projetos na 

China. 

Simulações 

foram 

conduzidas para 

determinar 

as correlações 

entre cinco tipos 

de ferramentas 

enxutas e os 

quatro 

Os resultados 

mostram que:  visual 

management pode 

melhorar 

significativamente a 

conformidade e a 

gestão da segurança. 

 

Essas descobertas 

fornecem novos 

insights no uso de 

construção enxuta 

para melhorar a 

segurança da 

construção por meio 

da implementação de 

uma abordagem 

enxuta direcionada. 
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subsistemas de 

construção. 

18 Apresentar um 

programa de 

agendamento do 

espaço chamado 

LOSite.  

Um projeto de 

estudo de caso 

para demonstrar 

a visualização do 

espaço do 

trabalho é 

possível em larga 

escala, de forma 

barata e útil.  

Os pesquisadores 

fizeram o protótipo em 

uma semana para 

ajudar a visualizar o 

trabalho feito durante a 

fase no interior do 

projeto. E resultou que 

finalmente o LOSiste 

pode ser testado para 

outros projetos para 

verificar robustenss.  

Ainda são 

necessárias mais 

pesquisas para 

entender como o time 

de projeto pode usar 

constantemente o 

LOSiste ao longo do 

projeto, ainda há 

algumas questões 

para serem 

atendidas.  

19 Demonstrar os 

desafios de 

administrar 

kaizen devido ao 

complexo 

sistema de 

trabalho que é 

técnico e social 

em sua 

respectiva 

função. 

Estudo de caso 

aplicado em uma 

equipe de gestão 

praticando 

Kaizen. 

Os resultados foram 

usados como esboço 

para que as equipes 

de gerenciamento 

aproveitem ao máximo 

o kaizen como uma 

ferramenta de 

aprendizado para uma 

melhor tomada de 

decisão, determinar a 

distância para cumprir 

os objetivos e discernir 

o curso de direção 

para o organização. 

 

20 Compreender 

das dificuldades 

impostas no 

visual 

management e 

se é necessário 

adaptar essa 

ferramenta aos 

canteiros de 

obras. 

Um dispositivo 

andon foi 

implementado 

em uma área de 

55 hectares de 

grandes áreas 

projeto 

residencial, com 

mais de 

oitocentos 

apartamentos, 

em Fortaleza, 

Brasil, em a fim 

Como resultado, o 

andon permitiu 

aumentar a 

transparência das 

operações, para 

identificar alguns 

problemas de 

planejamento e para 

resolver as principais 

causas de 

interrupções que 

foram classificados em 

quatro áreas 

O uso do andon 

adaptado a um 

projeto horizontal é 

uma inspiração para 

outras construtoras 

de 

como implementar 

esta ferramenta 

tradicional do Sistema 

Toyota em canteiros 

de obras extensas. 
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de indicar para a 

equipe de 

engenheiros a 

posição exata do 

problema em 

cada posto de 

trabalho. 

principais: falta de 

material, problemas 

com mão de obra, 

design documentação 

e segurança. 

21 Propor um 

modelo para a 

concepção de 

sistemas de 

gestão visual, 

entendidos como 

conjuntos de 

práticas visuais 

que devem ser 

integradas aos 

processos 

gerenciais. 

Baseia-se num 

conjunto de 

estudos de 

benchmarking e 

em dois estudos 

empíricos 

realizados em 

diferentes 

construtoras 

Os resultados 

demonstraram um 

conjunto de diretrizes 

para projetar e 

implementar sistemas 

de gestão visual e um 

taxonomia das 

práticas de VM de 

acordo com o grau de 

integração nos 

processos gerenciais. 

Alguns conceitos 

propostos em outras 

áreas do 

conhecimento, como 

pensamento visual, 

alfabetização visual, 

rituais de colaboração 

e objetos de fronteira, 

foram considerados 

no desenvolvimento 

do modelo. 

22 Explorar como a 

visualização 

apóia o 

gerenciamento e 

controle de 

projetos em uma 

grande sala e os 

fatores que 

facilitam 

bom controle 

visual. 

Esta pesquisa é 

baseada no 

método de 

estudo de caso e 

no objetivo 

é elaborar a 

compreensão 

atual dos fatores 

que afetam o 

controle visual. O 

estudo inclui um 

revisão da 

literatura e 

estudo empírico 

de um grande 

projeto de 

construção. 

Os resultados indicam 

que muitos fatores 

facilitam o controle 

visual. Apesar da 

importância de 

instalações e 

ferramentas, 

comunicação e 

trabalho em equipe 

são identificados como 

os principais fatores. 

Em um nível mais 

amplo, os resultados 

indicam a necessidade 

de uma abordagem 

holística no 

desenvolvimento de 

estratégias de gestão 

visual e práticas na 

indústria da 

construção e em 

Este artigo explorou o 

controle visual na 

construção. Em 

particular, o estudo 

apresentado neste 

artigo focado nos 

fatores que facilitam o 

controle visual em um 

projeto de construção 

grande e complexo 

que utilizou o conceito 

de Big Room. 
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projetos complexos 

em particular. 

23 Demonstrar em 

detalhes os 

benefícios da 

manufatura 

enxuta.  

Estudo de caso, 

através de um 

modelo de 

informações de 

construção (BIM) 

que habilitou o 

aplicativo móvel 

(aplicativo para 

iPad) usado 

como mecanismo 

principal para 

resolver os 

problemas. 

O just-in-time 

fabricação e entrega 

permitem um fluxo de 

trabalho enxuto de 

material de construção 

e minimiza 

resíduos em 

superprodução, 

transporte e estoque. 

O aplicativo propõe 

uma integração eficaz 

e a comunicação 

entre os projetos e a 

fábrica. Fabricantes 

que usam o aplicativo 

irão entender melhor 

a instalação de 

painéis em relação a 

outras profissões, o 

que reduzirá o risco 

de retrabalho no 

campo. 

24 Entender a 

percepção do 

valor da 

construção 

indiana. 

A metodologia 

usada por meio 

de entrevistas 

semiestruturadas 

com profissionais 

da construção. 

Os resultados 

demonstram que as 

ferramentas de gestão 

visual têm potencial 

para aumentar o valor 

na construção 

fase dos projetos de 

construção indianos. 

Ferramentas visuais 

podem ser usadas 

nos projetos de 

construção e podem 

ajudar a melhorar o 

valor. Considerando 

que BIM, painéis de 

exibição, 

mapeamento de 

processo colaborativo 

/ LPS, codificação de 

cores, fim 

as amostras de 

produtos são fáceis 

de implementar no 

local para aumentar o 

valor. 

25 Investigar o 

estudo e 

otimização da 

eficiência dos 

trabalhadores em 

seu ambiente de 

trabalho no 

Dados de 

pesquisas de 

campo e visitas a 

locais de vários 

canteiros de 

obras 

Apesar dos impactos 

positivos que o 

planejamento 

ergonômico pode 

fornecer, os 

empreiteiros relutam 

em mudar e são 

impedidos por 

Este estudo pode ser 

usado como base 

para possíveis planos 

de implementação 

futuros e mais 

estudos com foco na 

ergonomia em 
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Oriente Médio e 

no Líbano.  

foram analisados 

para avaliar o uso 

da ergonomia. 

barreiras culturais e 

sociais. O estudo 

destaca inúmeras 

dificuldades 

enfrentadas em 

canteiros de obras, 

analisa as barreiras 

que estão impedindo a 

ergonomia de ser 

implementado no 

Líbano e discute 

possíveis soluções. 

Líbano e Oriente 

Médio. 

26 Investiga como 

uma sala Oobeya 

pode ser 

implementada 

em pesquisas de 

construção para 

apoiar a redação 

de artigos. 

Pesquisa 

qualitativa em 

relação ao 

conhecimento 

existente e 

desenvolver 

novos 

conhecimentos 

constantemente 

Experiências de 

trabalhar com a sala 

Oobeya em três 

divisões de pesquisa 

separadas, prova que 

é possível e frutífero 

gerir melhor o 

conhecimento na área 

acadêmica. Mesmo 

que a pesquisa seja 

criativa, ela pode ser 

gerenciada 

adequadamente sem 

dificultar a liberdade 

científica.  

 

Evidências do 

gerenciamento da 

redação de artigos 

científicos usando a 

sala Oobeya mostra 

que a gestão 

adequada da 

pesquisa vai 

realmente criar 

melhores pesquisas 

que são mais 

publicáveis com 

prazos de entrega 

mais curtos! 

27 Apresentar os 

resultados 

preliminares da 

disseminação da 

Visual 

Management na 

industria da 

construção 

finlandesa.  

 

Pesquisa 

colaborativa 

realizada entre a 

Finlândia e o 

Reino Unido, 

conduzido por 

meio de múltiplos 

estudos de caso 

realizados em 

cinco 

construções 

diferentes 

Os resultados foram 

apresentados por meio 

de descrições de 

casos. A principal 

descoberta é que a 

estratégia de 

gerenciamento visual 

está atualmente em 

um nível inicial e com 

base em iniciativas 

individuais, não em 

abordagens 

A principal razão para 

a falta de uma adoção 

de uma Gestão Visual 

sistemática e 

consciente apoiada 

pelas construtoras é 

pelo 

desconhecimento das 

empresas a respeito 

da 

Visual Management.  
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 

  

locais no país. sistemáticas da 

empresa. A discussão 

de as condições de 

Gestão Visual na 

Finlândia, algumas 

recomendações para a 

implantação da 

Gestão Visual no país, 

e no futuro Visual 

Esforços de pesquisa 

de gestão também 

foram apresentados 
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Há tempos o ramo da construção vem demonstrando um significativo interesse 

na implementação de novos princípios e práticas para a melhoria dos processos que 

usam o visual management e ao mesmo tempo em que está engajado no 

planejamento e controle da produção nos canteiros de obras. Essa imposição tem 

levado os gestores a descobrirem novas condutas a fim de melhorar o engajamento 

dos seus colaboradores no desempenho das tarefas semanais. 

Inicialmente, é importante pontuar que nas pesquisas de Tezel et al (2011), 

uma estrutura visual do local de trabalho, pode ser visualizada conforme a figura 8, 

onde estao ordenadas de baixo para cima, Ordem, Padrões, Medidas, Controles e 

Garantias visuais: 

 

Figura 8 - Estrutura visual do local de trabalho 

 

Fonte: Tezel et al (2011) 

 

Em um recente estudo realizado que envolve essa tematica, Neto et al. (2014) 

propuseram um sistema gamifiedweb para a propagação de pacotes de trabalho da 

rotina semanal e também mostrar a avaliação de funcionamento das operacionais. 

Com ele a proposta é gerar melhoria na transparência entre os níveis gerencial e 

operacional e para aumentar o engajamento do equipes operacionais. Ao ser aplicado 

essa tecnologia verificou-se que esta inovação gera a adesão dos trabalhadores ao 

planejamento, chamando sua atenção para a programação semanal, bem como 

induzindo o criação de um cenário com uma “competição” saudável que pode 

melhorar a produtividade e engajamento no processo como um todo (NETO et al. 

2014). 
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Nos estudos de Kale e Karaman (2011), os autores concluiram que as 

empresas de construção devem desenvolver ou adotar modelos, ferramentas e 

técnicas que podem permitir avaliar e melhorar sua gestão do conhecimento prático, 

essencialmente ferramentais visuais simples, que podem ser facilmente usadas por 

executivos de empresas de construção, mas capaz de fornecer informações 

diagnósticas poderosas sobre empresas de construção práticas de gestão do 

conhecimento.  

Ao propor um modelo de visual management, os autores demonstraram que o 

modelo proposto pode ser usado por empresas de construção como uma ferramenta 

de medição de desempenho interno para avaliar suas práticas de gestão do 

conhecimento, que podem ser fontes de vantagem ou desvantagem competitiva, uma 

vez que, pode orientar as empresas de construção no desenvolvimento de prioridades 

para planos de ação gerencial e intervenções. 

Murata et al. (2017) faz uso em seu artigo de um diagrama de blocos gráficos 

da teoria de controle para explorar um sistema VM. O autor analisa duas ferramentas 

de comunicação, a primeira delas é a comunicação diária entre os membros do 

projeto, com o uso de gráficos de progresso, exemplificada na Figura 2, esse 

procedimento fornece a informação necessária para a tomada de decisão rápida no 

nível local de trabalho. A segunda, em forma de relatórios gerenciais semelhantes ao 

Andon para que seja planejado o nível de suporte que será dado ao canteiro, 

apresentada na Figura 9 e 10. 

 

Figura 9 - Diagrama conceitual da comunicação diária 

 

Fonte: Adaptado (MURATA K. et al., 2017) 
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Figura 10 - Diagrama conceitual da comunicação gerencial 

 

Fonte: Adaptado (MURATA K. et al., 2017) 

 

Conforme o autor, com isso é possível demonstrar que uma concepção 

genérica do VM pode ser utilizada na construção civil por possuir barreiras de 

comunicação muito acentuadas, a simplicidade e praticidade na informação é 

importante na resolução de problemas. 

Em um estudo realizado a fim de investigar e classificar os tipos de dispositivos 

visuais que podem ser usados em canteiros de obras a partir de diversos estudos de 

caso em nove empresas de construção que utilizam visual management, obtiveram 

como resultado uma taxonomia de ferramentas, essa taxonomia pode ser usada para 

identificar oportunidades de aplicação de visual management tambem fornece uma 

base para avaliar o nível de implementação de visual management na construção 

(TEZEL, KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 2015). 

Em um estudo realizado a partir da criação de aplicativo de pedidos baseado 

em nuvem como solução para a comunicação entre o local de trabalho e a fabricação. 

Constatou-se que existem algumas limitações e desafios para a implementação do 

aplicativo. Para o aplicativo para funcionar bem os modelos e as fichas devem ser 

carregados com nomenclatura pré-definida. Na configuração do projeto, um usuário 

no momento não pode definir feriados e o aplicativo usa um processo linear para 

calcular as datas de início de instalação. Outra limitação é que o usuário do aplicativo 

não pode agendar e vincular as atividades aos elementos de enquadramento na 

versão atual do aplicativo. Arquivo tipos de modelos são limitados a formatos de 

arquivo específicos, como .nwc, .rvt e .dwfx. A aplicação atualmente é desenvolvido 

para iOS e não para outras plataformas como Android, Windows, etc. (TIWARI, 

LUTTMANN, TRUJILLO; 2018) 

Nos últimos anos, um número crescente de aplicações em construção do visual 

management foi relatado na literatura, à maioria dos quais representam tentativas de 



62 
 

 

   

adaptar ferramentas visuais que foram originalmente concebidas para fábricas. Por 

exemplo, alguns artigos descrevem aplicações bem-sucedidas do conceito Kanban 

para fornecimento de material. Estudos descrevem os benefícios do uso de Kanban 

para gerenciar o fornecimento de um grande número de materiais específicos não 

solicitados em um grande projeto de aeroporto. Em outro estudo se teve o relato do 

uso de um Kanban sistema para entregar produtos selecionados de fornecedores e 

fabricantes externos em uma base just-in-time. Além disso, vários aplicativos de 

kanban para gerenciamento de manuseio de materiais e entrega no local em 

Empresas brasileiras de construção civil têm sido relatadas na literatura (TEZEL, 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 2015). 

Nos estudos de Bajjou, Chafi e En-nadi (2017), no qual realizaram um 

comparativo entre as ferramentas de gestão na construção civil, concluíram que a 

visual management ajuda a tornar o processo de construção transparente, simples e 

seguro para todos, principalmente para as partes interessadas no local. Na figura 11 

tem-se painéis digitais, sinais de segurança e painéis gráficos de PPC, que facilita o 

processo de construção e aumenta o desempenho da comunicação entre os 

coordenadores do projeto, que tornam o canteiro de obras mais seguro e transparente.  

 

Figura 11 - Organização baseada no visual management 

 

Fonte: Bajjou, Chafi e En-nadi (2017) 
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Isso mostra a utilidade do visual management para organização e transparência 

da construção de projetos. Assim, temos cada material / equipamento identificado por 

meio de sinais visuais de fácil compreensão pelo trabalho que ajuda a minimizar 

deslocamentos / movimentos desnecessários e aumentar a transparência do fluxo. 

Em um estudo realizado com o dispositivo Andon, que é tradicionalmente usado 

na indústria de manufatura, elucidou que essa ferramenta de visual management 

mostra o status das operações em uma área e sinaliza a ocorrência de anormalidades, 

a aplicação do mesmo faz ligação com os conceitos de construção enxuta, pois sua 

função principal é identificar problemas dentro da linha de produção. Torna-se 

possível determinar a origem dos distúrbios de produção durante o processo de 

construção e não apenas ao final do mesmo, de forma que as providências 

necessárias possam ser tomadas para evitar a repetição de tais problemas. Percebe-

se também que o uso do Andon melhora o fluxo contínuo das atividades e evita 

retrabalho. Além disso, fornece às equipes operacionais e gerentes de produção o 

oportunidade de aprendizagem. A aplicação desta ferramenta gerencial ganhou 

adeptos na construção empresas do nordeste brasileiro. Essa ferramenta gerencial 

consegui diminuir o número de interrupções no trabalho, possibilitou que a 

comunicação fosse melhorada e a transparência promulgada conforme problemas de 

produção foram prontamente relatados, discutidos e analisados( KEMMER et al. 

2006). 

Em um estudo de caso realizado em nove empresas brasileiras, ampla gama 

de práticas de visual management foi observada. A análise dos dados indicou que as 

empresas mais inovadoras adotaram um número maior e uma variedade mais ampla 

de ferramentas visual management em comparação com as empresas classificadas 

como que seguem as inovadoras confirmando a classificação sugerida por 

acadêmicos locais e praticantes. Isso indica que a taxonomia proposta pode ser usada 

como um meio de avaliar o grau de implementação da visual management. (TEZEL, 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 2015). 

No entanto, nos estudos de Tezel e Aziz (2017) os autores explicaram que 

trabalhos conceituais discutindo as conexões entre os convencionais VM e técnicas 

de construção enxuta e tecnologias emergentes para a indústria da construção ainda 

são muito limitadas. Apontando que é possível integrar tecnologias emergentes, como 

a Internet das Coisas, Realidade Aumentada, sensível ao contexto e móvel, 
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computação, o uso de drones e quadricópteros, sistemas de identificação automática 

(AutoID) e varredura a laser, como ferramentas de VM na construção civil.  

Em um estudo realizado explorando a ferramenta Last Planner System®, essa 

é uma das ferramentas de construção mais populares que oferece uma solução para 

resolver os problemas de gestão da produção em canteiros de obras. Desde a sua 

criação, há quase 20 anos, as empresas de construção em todo o mundo 

implementaram o Last Planner com sucesso relatado. Porém, mesmo que o Last 

Planner tenha sido originalmente projetado para resolver algumas deficiências de 

outros Métodos, não se tem ferramentas visuais explícitas oferecidas pelo sistema 

Last Planner. Por outro lado, linha de balanço baseadas em equilíbrio apóiam 

intrinsecamente a consideração da continuidade da tarefa, e oferecem uma 

abordagem básica de visual management na representação do cronograma. Nesse 

estudo se sugere que  existe a necessidade de uma teoria robusta de planejamento e 

programação e há uma necessidade de uma teoria mais adequada abordagem que 

aborda aspectos críticos da função de planejamento e programação para exemplo, 

integrando Line of Balance e Last Planner para fornecer um mais robusto suporte para 

o planejamento da construção (DAVE et al. 2015). 

Implementar visual management em canteiros de obras apresenta desafios 

adicionais em comparação com a manufatura: os canteiros de obras estão em 

constante mudança, é um ambiente onde muitas equipes se movem continuamente; 

O canteiro sofre diversas alterações ao longo do projeto, dependendo do tipo de 

materiais a serem manuseados, exigindo um intenso esforço para atualizar e realocar 

o conjunto necessário de dispositivos visuais;  os canteiros de obras são lugares 

relativamente grandes, onde diferentes as equipes se espalharam; e  barreiras visuais 

não removíveis são incorporadas ao ambiente de trabalho conforme a instalação está 

sendo construída (VALENTE, BRANDALISE, FORMOSO, 2019). 

Uma série de conexões entre diferentes VMs práticas foram identificadas nos 

estudos de caso. Por exemplo, um cartão kanban de mistura de concreto é usado em 

uma central de argamassa em um quadro heijunka; ou os trabalhadores pegam 

materiais do estoque do local de acordo com os cartões kanban em suas mãos, 

identificando o localização olhando para o sinal de identificação do inventário  (TEZEL, 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 2015). 

De acordo com Murata et al (2017), em seus estudos sobre a aplicabilidade do 

VM na construção, apontou que a análise dos dois sistemas revelou os papéis e 
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funções de VM; (1) um sistema gerenciado, (2) um atributo de um receptor de um item 

visualizado. A análise demonstra que uma abordagem conceitual genérica para VM 

pode ser usada também na construção. A descoberta inicial da pesquisa é que VM 

pode e deve abranger vários níveis de comunicação nas organizações de construção, 

a fim de quebrar as barreiras frente aos fluxos de informação e para compartilhar 

informações valiosas e atualizadas.  

Kemmer et al. (2006) realiza um estudo de caso em um edifício no nordeste 

brasileiro fazendo uma abordagem do uso de um dispositivo de sinalização de 

anormalidades na produção, o Andon utilizado está apresentado na Figura 12. O 

mecanismo utilizado, facilita o fluxo de informação no canteiro, promovendo uma 

visualização de possíveis problemas, e uma agilidade na resolução de anormalidades 

na produção que vierem a ocorrer. O painel ainda tem uma função de indicador de 

qualidade, podendo fornecer informações sobre a quantidade e tempo das 

interrupções no fluxo. 
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Figura 12 - Sistema Andon 

 

Fonte: (KEMMER S.L., et al., 2006) 

 

Desta forma, o visual management (VM) é uma estratégia de gerenciamento 

de informações amplamente utilizada na indústria de manufatura, que é fortemente 

relacionado ao aumento da transparência do processo, um dos princípios 

fundamentais da filosofia de produção enxuta. No entanto, o uso de VM em canteiros 

de obras ainda são relativamente limitados e a literatura sobre a implementação desse 

princípio em projetos de construção é escassa. Em estudo realizado a porposta era a 

construção de um modelo para a concepção de sistemas de visual management, 

entendidos como conjuntos de práticas visuais que devem ser integradas aos 

processos gerenciais, realizado em diferentes construtoras (VALENTE, 

BRANDALISE, FORMOSO, 2019). 



67 
 

 

   

As funções do visual management levantadas na literatura; são além de 

aumentar a transparência do processo, a criação de um senso de propriedade 

compartilhada e apoio ao treinamento no trabalho, facilitando a colaboração entre os 

membros da equipe, mitigando problemas relacionados a gestão de sistemas de 

produção complexos, e aumentando a motivação da força de trabalho (TEZEL, 

KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 2015; VIANA et al. 2014; VALENTE, BRANDALISE, 

FORMOSO, 2019). 

Além disso, pesquisas sobre o processo de concepção e implementação os 

sistemas visual management são relativamente escassos na gestão de construção. A 

pesquisa recente tem se concentrado principalmente na definição de categorias para 

práticas visual management existentes ou no impactos de dispositivos ou subsistemas 

visuais, muitas vezes concebidos para fins específicos, tais como planejamento e 

controle de produção ou fornecimento de material. Mesmo na fabricação, a introdução 

de dispositivos visuais muitas vezes é vista como algo intuitivo e baseado no bom 

senso, sem considerar a demanda para obter informações de forma sistemática ou os 

modelos mentais de potencial comercial (TEZEL, KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 

2015; 

Alguns estudos de outras áreas também enfatizam as limitações do visual 

management, incluindo os riscos sociais, cognitivos e emocionais da visualização, 

como ambigüidade, inconsistência, estresse visual e inibidores de colaboração. 

Investigando essas limitações também representam uma oportunidade para melhorar 

o compreensão teórica do visual management (VALENTE, BRANDALISE, 

FORMOSO, 2019). 

Tezel et al. (2010) identificaram seis abordagens diferentes para melhoria da 

transparência nos canteiros de obras, são elas: redução da dependência das unidades 

de produção, reconhecimento do status do processo, tornar o processo observável, 

incorporar informações ao processo, manutenção do local de serviço, promover 

medições de atributos. Para alcançar esses objetivos foi observado uma maior 

frequência na pré-fabricação para minimizar a dependência de outros processos 

precedentes, o uso do Andon, a utilização de fechamentos com material translucido 

em estações de trabalho e áreas de vivência, também foi constatado a utilização de 

aparatos que fornecem informações que vão desde o cronograma da obra e marcos 

importantes até placas de conscientização para os trabalhadores. 
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Como a limpeza e manutenção do ambiente de trabalho favorece a 

visualização de irregularidades é indispensável a organização no canteiro, para isso, 

sinalizações e imagens são dispostas no ambiente fornecendo instruções para 

armazenamento, transporte e condutas dos trabalhadores. De acordo com os mesmos 

autores, alguns conceitos do VM são utilizados na construção civil de forma ampla, 

porém sem o entendimento dos propósitos da aplicação. Ressaltam ainda que a 

simplicidade e a viabilidade financeira são pontos importantes para o emprego da VM.  

Uma pesquisa recente explorou como a informação emergente e as tecnologias 

de comunicação (TICs) podem substituir ou facilitar sistemas visual management 

convencionais existentes em canteiros de obras, especialmente devido aos avanços 

na modelagem de informações de construção (BIM) . As TICs podem ajudar a superar 

a dificuldade de visualizar fluxos de trabalho. Isso é particularmente útil na fase de 

acabamentos da obra, ao construir componentes (por exemplo, paredes, lajes e 

telhados) onde ha a criação de barreiras visuais. Embora uma ampla gama de TICs 

possa ser usada para melhorar a transparência do processo, como BIM, computação 

móvel, varredura a laser e realidade aumentada, a maioria dos aplicativos 

desenvolvidos até agora suportam o trabalho de gerentes ou inspetores individuais, 

ao invés de criar um arquivo de informações para as equipes de produção. De acordo 

com Dave et al. (2016), uma série de ferramentas avançadas de TIC para apoiar o 

visual management foram concebidos com sucesso, mas estes ainda estão nos 

estágios iniciais de implementação. 

A compreensão do visual management, explorando conceitos semelhantes e 

abordagens que têm sido investigadas em outras áreas do conhecimento, como 

visualização da informação e visualização do conhecimento no campo da gestão do 

conhecimento, linguagens visuais no campo da comunicação visual e computação, 

percepção visual no campo da neurociência e design de interface de trabalho no 

campo da ergonomia (TEZEL, KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 2015). 

A implementação de dispositivos visuais frequentemente requer uma grande 

quantidade de trabalho não-visual. Em outras palavras, a criação de um ambiente 

transparente requer algumas tarefas gerenciais que pode não envolver qualquer tipo 

de dispositivo visual, como processamento e analisar informações e planejar medidas 

de melhoria. Isso é particularmente importante porque a visual management não é um 

fim em si mesmo. Em vez disso, os dispositivos visuais são um meio de melhorar o 

desempenho dos sistemas de produção. Apesar de sua importância, pesquisas 
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anteriores sobre VM na construção, muitas vezes isso é negligenciado. (VALENTE, 

BRANDALISE, FORMOSO, 2019). 

Uma ampla gama de práticas de visual management tem sido usada na 

fabricação, alguns dos quais foram adaptados para canteiros de obras. Algum 

dispositivos visuais são relativamente simples, como painéis de informação contendo 

procedimentos, desenhos e medidas de desempenho, enquanto outras práticas 

requerem planejamento extensivo, um certo nível de prontidão e estabilidade dentro 

do sistema de produção, como como sistemas kanban para puxar a produção ou o 

fornecimento de material, placas heijunka para nivelar a produção, programas 5S para 

tarefas domésticas e sistemas andon. (TEZEL, KOSKELA; TZORTZOPOULOS. 

2015). 

A principal contribuição do estudo realizado por  Valente, Brandalise, Formoso 

( 2019) é o desenvolvimento de um modelo para projetar dispositivos visuais, que é 

aplicável ao contexto da gestão da produção na construção. Este modelo é dividido 

em quatro etapas: observar o processo; analisar o usuário precisa; integrar 

dispositivos visuais em uma rotina de processo; e definir atributos de dispositivos 

visuais. Cada etapa está conectada a uma série de questões norteadoras que definem 

o escopo das decisões envolvidas. Alguns conceitos propostos em outras áreas do 

conhecimento, como pensamento visual, alfabetização visual, rituais de colaboração 

e objetos de fronteira, foram considerados no desenvolvimento do modelo. 

 Tezel, Koskela; Tzortzopoulos (2015) identificou algumas oportunidades para 

melhorar a implementação do visual management na indústria da construção, 

incluindo o aumento da conscientização sobre uma ampla gama de dispositivos visual 

management que são aplicáveis em canteiros de obras em vez de utilizar apenas 

indicadores visuais estáticos; aumentando o grau de envolvimento da força de 

trabalho na concepção e retenção de sistemas de gestão visual, em vez de usar uma 

abordagem de cima para baixo no processo de implementação; e investir no 

treinamento da força de trabalho, preparações logísticas e arranjos do local durante a 

implementação ferramentas complexas. 

Tezel, Koskela; Tzortzopoulos (2015) realizam uma investigação e 

classificação das ferramentas de VM que podem ser empregadas no canteiro de 

obras, o estudo da VM no canteiro é um trabalho complexo, já que o ambiente é 

extremamente dinâmico com diversas equipes independentes trabalhando 

simultaneamente, o método de pesquisa adotado foi o estudo de caso em 9 empresas 
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da construção civil brasileira. Alguns objetivos do uso do VM são listados como de 

grande valor para o canteiro de obras, esses objetivos e as ferramentas utilizadas 

foram:  

• A remoção das barreiras visuais: em locais fechados (ex. depósitos), 

fez-se uso de materiais translúcidos como vidro. 

• Padronização das identificações: identificação dos materiais e 

caminhos feita por meio de placas, sinais, cores distintas.   

• Organização do canteiro com base no 5S: os mecanismos do 5S são 

transmitidos por meios de comunicação atraentes como quadros e 

sinais.  

• Controle da produção: se valendo do princípio da produção puxada, 

utilizando a ferramenta Kanban para notificar o fluxo dos materiais.   

• Nivelamento da produção: com o uso do Heijunka (placas visuais) para 

nivelar a variedade e volume de produção de materiais, ou seja, 

produzir somente quando demandado. 

• Promoção da qualidade nos postos de trabalho: utilizando o Andon 

para sinalizar o andamento dos serviços. 

• Prototipagem: com a criação de modelos do produto acabado para 

compreensão das equipes de trabalho sobre o produto. 

• Sinalização no canteiro: para fomentar as iniciativas de melhoria dentro 

do canteiro utilizou-se sinais visualmente atraentes. 

• Facilitadores de trabalho: criou-se formas de lembretes das técnicas 

padrão dos serviços. 

• Improvisação do VM: esse item foi espontaneamente criado pelas 

forças de trabalho, como marcações no próprio ambiente a fim de 

facilitar outros serviços. 

• Gerenciamento do desempenho e informações do sistema: métricas de 

desempenho, avaliações de fornecedores, regulamentos e políticas 

das empresas foram exibidas abertamente em quadros no canteiro. 

Com essas verificações, os autores do artigo concluem que mesmo com as 

melhorias verificadas com o uso do VM, há uma utilização das ferramentas mais 

simples no canteiro, havendo espaço para desenvolvimento e pesquisa de outras 

ferramentas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A construção civil absorve conceitos da manufatura, como a importância da 

mão de obra, também há o fato que na indústria da construção civil existem os maiores 

desperdícios dentre todos os setores e a minimização deste se torna vital para 

manutenção dessa indústria. Para as práticas da engenharia, implementar soluções 

pode partir das metodologias utilizadas, uma delas aplicação do visual management 

na construção civil. 

O objetivo do estudo foi alcançado uma vez que a classificação dos artigos, a 

comparação dos elementos da taxonomia, e os níveis de implementação de visual 

management foram propostos com base no contexto da construção civil brasileira. 

Isso indica que esses resultados estão relacionados ao contexto, o que os torna 

abertos para modificações e acréscimos por meio de pesquisas futuras. Novas 

ferramentas visuais podem ser criadas para abordar um ou mais dos processos de 

aumento da transparência.  

Como contribuições secundárias, esta investigação propôs um conjunto de 

diretrizes para projetar, implementar e avaliar sistemas de gestão visual, que estão 

diretamente relacionadas às etapas do modelo, e também uma taxonomia de práticas 

de visual management de acordo com o grau de integração com os processos 

gerenciais, avaliando a aplicabilidade das técnicas identificadas nas empresas 

brasileiras, demonstrando o alcance dos objetivos propostos neste estudo, e então 

demonstrando a possibilidade de aplicabilidade dessa técnica.  

Algumas oportunidades para o desenvolvimento de novas pesquisas tambem  

foram identificadas nesta investigação:  avaliar e refinar o modelo proposto e o 

conjunto de diretrizes para a concepção de sistemas visual management 

implementando-os total ou parcialmente em contextos organizacionais; explorar o uso 

de dispositivos visuais baseados em TI, no desenvolvimento do modelo;  investigar 

como as questões sociais e culturais associadas aos modelos mentais dos usuários 

podem ser melhor exploradas na implementação da visual management na indústria 

da construção; conceber abordagens para aumentar a inovação e estimular a 

criatividade nos esforços de melhoria contínua nos canteiros de obras; e  investigar 

como as práticas de visual management podem ser melhoradas, considerando 

percepção visual e reconhecimento de padrões no design de visuais dispositivo. 
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O uso de dispositivos visuais na gestão de operações para realizar diferentes 

funções, como controle, coordenação e inovação, tem sido investigado em diferentes 

áreas do conhecimento, incluindo gestão da construção. No entanto, existem lacunas 

de conhecimento importantes relacionadas à falta de compreensão das ideias 

sujacentes ao visual management. Esta investigação explorou uma dessas lacunas, 

a complementaridade entre obra visual e não visual, necessária para conceber e 

operar sistemas visual management. 
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