
programa de capacitação e gestão de sistemas 
 de produção enxuta na construção civil 

  

REALIZAÇÃO APOIO ORGANIZAÇÃO



objetiv0 
  

Esta proposta configura-se como um Programa de Capacitação Empresarial, no 
qual se pretende treinar um conjunto de empresas do setor da construção civil 
em projeto e gestão de sistemas de produção, com base na implementação de um 
conjunto de conceitos, métodos e técnicas da Produção Enxuta. Faz parte do 
escopo deste programa a realização de diagnósticos nos sistemas de produção 
das empresas envolvidas, o treinamento de um grupo de profissionais das 
mesmas, a implementação de um conjunto de melhorias nos seus sistemas de 
gestão da produção, e avaliação dos resultados alcançados



prosposta de trabalho 
  

O Programa de Capacitação será dividido em 4 módulos, cujo conteúdo está 
apresentado a seguir. Entre os módulos, espera-se que as empresas realizem a 
implementação de melhorias no seu sistema de gestão, cujos resultados serão 
discutidos e avaliados nos módulos seguintes.  



programa  
planejamento e controle da produção 
planejamento de longo prazo 
planejamento de médio prazo 
planejamento de curto prazo 
projeto do sitema de produção 
fluxo contínuo 
produção puxada 
tempo takt 

Extra curricular: 
02 hs de consultoria individual por empresa 



cronograma de aulas 
  Módulo'1

Dia Turno Atividade
12/mai Manha 04hs'de'visitação'(02'empresas)
12/mai Tarde 04hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)
13/mai Manha'e'Tarde 08hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)

08/jun Manha 04hs'de'visitação'(02'empresas)
08/jun Tarde 04'hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)
09/jun Manhã'e'Tarde 08'hs'de'treinamento'emsala'de'aula'(todas'as'empresas)
10/jun Manha 04'hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)

27/jul Manha 04hs'de'visitação'(02'empresas)
27/jul Tarde 04'hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)
28/jul Manhã/Tarde 08hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)
29/jul Manhã 04hs'de'visitação'(02'empredas)

18/ago Manha 04hs'de'visitação'(02'empresas)
18/ago Tarde 04'hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)
19/ago Manha 04'hs'de'treinamento'em'sala'de'aula'(todas'as'empresas)

Total'por'empresa:'48'hs'de'treinamento'+'02hs'de'consultoria'individual'(????)

Passagens'aéreas:'
12'a'14'de'abril'J'01'passagem'/'03'noites'de'hospedagem
De'16'a'19'de'maio'J'02'passagens'/'03'noites'/'dois'quartos'single

Módulo'1'
(12hs/aula)

Módulo'2'
(16hs/aula)

Módulo'3'
(12hs/aula)

Módulo'4'
(08hs/aula)



benefícios / aplicação prática 
- Melhoria do sistema de planejamento e controle da produção, com base no Sistema 

Last Planner. Através da primeira etapa de implementação, pretende-se obter a 
estabilidade básica do sistema de produção, necessária para a implementação das 
etapas seguintes.  

- Implementação do Projeto de Sistema de Produção, incluindo seqüenciamento de 
atividades, aplicação da linha de balanço, planejamento dos fluxos de materiais e 
pessoas, definição do tamanho do lote, e dimensionamento de capacidade. A partir do 
PSP, pretende-se definir o ritmo dos processos chave, como elemento norteador do 
avanço físico da produção. 

- Aplicação inicial de conceitos avançados, tais como redução do tamanho do lote, 
redução do trabalho em progresso e aumento do efeito aprendizagem 

- os itens acima visam o aumento da produtividade e eficiência nas empresas do ramo 
da construção civil.



equipe técnica 

carlos t. formoso, phd, professor do norie/ufrgs 
iamara r.bulhões, dr., professora da ufrgs 
karina b. barth, m.sc., doutoranda do norie/ufrgs 
alana rodrigues, m.sc., consultora 



informações gerais 
local das aulas teóricas: sinduscon/JP 
Local das consultorias individuais: canteiro de obras das empresas 
carga horaria: 48hs aula + 06 hs consultoria individual/empresa 
Número máximo de empresas participantes: 10 
Número máximo de participantes por empresa: 3 

obs.: é possível que duas ou três empresas formem um grupo, onde a consultoria 
individual será feita em uma delas, a ser especificada pelo grupo. 



investimento/matrículas 

valor por empresa: R$ 11.800,00 
forma de pagamento: 4 x R$ 2.950,00 / cheque  
prazos: 30/04, 30/05, 30/06 e 30/07 
matrículas: info@annek.com.br / 83 987110929 
informações: Alana Rodrigues / 83 996961661 - 83987870711 

mailto:info@annek.com.br?subject=

