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NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS POR SEGMENTO

ESTRATÉGICO
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22,4%
26,9%

18,0%

68,6%

62,6%

76,0%

Plan. permite fácil compreeensão
da estratégia

Plan. avaliou a previsão dos
principais recursos

Indicadores de Avanço Físico,
Desvio de Prazo e Custo são

avaliados ao longo da execução

Baixa Implementação Média Implementação Alta Implementação

ROTINA DE PLANEJAMENTO 
SEMANAL

82,1%

67,1%

ENCARREGADOS NAS 
REUNIÕES SEMANAIS

ANÁLISE PPC E 
PLANOS DE AÇÃO

REALIZAÇÃO DE 
CHECKIN/OUT

41,8%
29,8%

OPERACIONAL
Al ta  ut i l i zação das  fer ramentas  e  informações   
geradas  a  par t i r  do  P lanejamento Longo  Prazo

TÁTICO

9,0% 20,8% 70,2%

7,5% 38,8% 53,7%

44,8% 32,8% 22,4%

Baixa Implementação Média Implementação

Alta Implementação

Ut i l i zação 
Ind icadores

Ident i f i ca  
rest r i ções

Rot inas  de  
médio  prazo

Maturidade na implementação de indicadores no médio e curto prazo melhoram 

o controle da produção e resultam em aumento de produtividade

PRODUTIVIDADE

O objetivo é levar a meta de Produção ao último nível. Comunicação e 

controle das frentes operacionais merece ser fortalecida.

CHECKIN CHECKOUT

Incorporado à rotina de médio prazo, objetiva puxar o Planejamento 

da Produção através do takt time aplicado ao caminho crítico.

ROTINA PULL PLANNING

O Lean não é feito sozinho. Colaboração e multidisciplinariedade 

trazem benefícios que alavancam muitas oportunidades de melhoria

COLABORAÇÃO

A visão de fluxos físicos e de dimensionamento de layout ainda é um 

gap a ser fortalecido e incorporado às rotinas de planejamento

LAYOUT E FLUXOS FÍSICOS
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Comercial/Residencial Infraestrutura Industrial/Especial

Longo Prazo Médio Prazo Curto Prazo

E levada  matur idade  nas  Rot inas  de  médio  prazo  não  se  
ref lete  nas  d imensões  contro le  e  co laboração

O n íve l  de  matur idade  das  prát i cas  de  cur to  prazo  é  
decrescente  a  medida  que  se  aprox ima da  produção

20,9% 40,3% 38,8%
Equipe  

Mul t id i sc ip l inar

ALAVANCAS IDENTIFICADAS

‘

LEAN CONSTRUCTION NO BRASIL: Nível de maturidade das empresas em 2020
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https://www.climbgroup.com.br/diagnostico

