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1O “Mura” significa a falta de regularidade em uma operação, com 

altos e baixos na programação causados pela demanda do cliente 
final. Mas pelo sistema de produção, ou ritmo de trabalho irregular 
em uma operação, fazendo com que os operadores tenham picos 
de trabalhos intensos e depois momentos de espera, poderíamos 
resumir tudo isso na palavra “flutuação”. E finalmente, o “Muri” 
que significa sobrecarga de equipamento ou operadores, exigindo 
que operem em ritmo mais intenso ou acelerado, empregando 
mais forças ou esforços, por um período maior de tempo do que 
podem suportar.

Fico imaginando se uma equipe multifuncional foca-se realmen-
te na busca incansável destes desperdícios para sua eliminação ou 
até mesmo na diminuição. Tenho certeza que os resultados seriam 
inimagináveis aos olhos da alta direção, gerando uma grande 
economia no chão de fábrica e consequentemente um substancial 
aumento do lucro.

Aqui já entra um pensamento muito importante. Será que a 
alta direção conhece realmente este “mundo” de desperdícios e que 
pode ser eliminado? Se sua resposta for “não”, então comece esta-
belecendo uma ligação entre o mundo dos desperdícios do seu chão 
de fábrica com a alta direção. Não tenho dúvida de que quando a 
alta direção conhecer, mas conhecer com propriedade, com detalhes, 
este assunto, não será nem por falta de recurso e nem por falta de 
envolvimento que um programa como este não será implantado de 
forma correta e saudável. 

Em um livro chamado A Hora da Verdade, lido recentemente, 
o CEO de uma grande companhia aérea da Suécia, Sr. Jan Carlzon, 
mostra que precisamos aprender a dar boas-vindas às mudanças 
em vez de lutar contra elas, assumir corajosamente os riscos em 
vez de eliminá-los e dar mais força à nossa linha de frente em 
vez de desmotivá-la. Estou de pleno acordo com o Sr. Jan Carlzon, 
porém tudo isso somente tem força quando vier de cima para 
baixo, ou seja, quando a alta direção assumir como uma meta a 
ser atingida e fazer parte da política da empresa. Não é preciso 
nem falar que este CEO obteve um grande sucesso em sua gestão, 
mas seu envolvimento, associado a metas esclarecidas para todo 
seu pessoal, com a responsabilidade e autoridade dada à linha de 
frente, foram pontos chaves para o sucesso. 

Muito bem, voltamos agora ao QSB (Quality Systems Basics), 
requisito específico da General Motors, pelo qual todos seus 
fornecedores devem implementá-lo como um programa adi-
cional em seus processos. Qual seu objetivo primordial? Escutei 
algumas vezes que o objetivo do QSB é de proteger o cliente no 
recebimento de peças não conformes. Até concordo, em certo 
ponto, mas como objetivo secundário e não primordial. Nestes 
meus setes anos de vivência com o QSB venho, cada dia mais, 
sendo convencido de que o objetivo número um do QSB é a 
“eliminação de desperdícios” – parece que já vimos isso antes 
em algum lugar. Pois é, a relação entre QSB e a Produção Enxu-
ta é totalmente identificada com o mesmo objetivo. Sabemos 
que o QSB é um programa formado por 11 estratégias chaves: 

QSB x Lean –
objetivo comum

pós meu primeiro artigo sobre QSB [Quality Systems 
Basics ou Sistema Básico da Qualidade], chamado de “A 
Dolorosa Implantação do QSB” (disponível no site www.

brasilengenharia.com.br na edição 598-2010), fui encorajado, 
através do coordenador de QSB da General Motors, Sr. Claudio 
Bispo, a escrever sobre a relação do QSB com um dos assuntos 
mais tratados dentro do mundo industrial, o falado Lean Manu-
facturing, também conhecido como Produção Enxuta e também 
como Sistema Toyota de Produção (STP). Por falar em Produção 
Enxuta percebemos que a palavra enxuta vem sendo tratada de 
uma forma equivocada por muitos. Quando visito uma empresa e 
as pessoas revelam que trabalham fazendo várias atividades, elas 
se referem que sua empresa é enxuta. 

Precisamos tomar muito cuidado com esta palavra, ENXUTA, 
para não misturar seu significado dentro do Lean Manufacturing e 
seu significado pelo dicionário, que também, algumas vezes é mal 
interpretado. Conforme o dicionário Michaelis o significado da palavra 
enxuto é: 1) que esteve molhado ou úmido, e depois se enxugou; 2) 
que tem pouco molho ou caldo; 3) não chuvoso (falando do tempo); 
4) nem gordo nem magro. Então qual seria o significado quando mui-
tos revelam que sua empresa é enxuta, ou seja, todos precisam fazer 
várias atividades. Entendo que a melhor expressão para explicar este 
significado é a “falta de mão de obra”, e que, diga-se de passagem, 
não se enquadra em nenhuma das definições de enxuta. 

Estou sendo privilegiado de nestes últimos anos, ter me dedicado 
a estudar muito sobre a filosofia Lean Manufacturing ou Produção 
Enxuta ou ainda o Sistema Toyota de Produção, conhecendo seus 
princípios e objetivos. Muitas vezes pensamos em Lean Manucaturing 
quando falamos de ferramentas, tais como: kanban, kaizen, jidoka, 
nivelamento, JIT, trabalho padronizado, 5S, Takt Time e muitas outras. 
Mas, antes de falar das “ferramentas”, precisamos entender qual o 
objetivo primordial do Lean Manufacturing. 

Muito bem, todos os livros sobre o tema levam ao mesmo 
princípio: a “eliminação dos desperdícios” para a redução de 
custos e, consequentemente, o “aumento do lucro”. Aí está o 
grande objetivo de toda empresa. Basicamente temos três tipos 
de desperdício dentro de nosso chão de fábrica: “Muda”, “Muri” 
e “Mura”. Utilizando o livro Kaizen Express e o Léxico Lean, do 
Lean Enterprise Institute (LEI), como fontes, “Muda” é qualquer 
atividade que consome recursos sem criar valor para o cliente, 
ou seja, qualquer atividade pela qual o cliente não está disposto 
a pagar. Categorizado pelo Sr. Taiichi Ohno são sete desperdícios 
encontrados no local de trabalho: produção em excesso (super-
produção), espera, transporte, processamento (ou superprocessa-
mento), estoque, movimentação e correções. 
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Leitor
Desafios do
mercado imobiliário

MAURÍCIO MICELI KERBAUY E
RAFAEL SHOITI OZAKI*

o longo dos últimos anos, o mercado imobiliário foi um 
dos grandes beneficiados pela melhora nos fundamentos 
da economia brasileira, levando-o a um crescimento 

bastante acelerado a partir de 2005. O aumento da renda do 
trabalhador, assim como a abundância de crédito mais barato 
e com prazos mais alongados, tornaram acessível a aquisição 
de imóveis a uma parcela da população que anteriormente não 
teria condições de adquirir a casa própria. Diante disso, diversas 
empresas do setor vislumbraram a oportunidade de capturar este 
crescimento e ao longo do período compreendido entre 2005 
e 2007 foi observada uma corrida do setor imobiliário rumo à 
bolsa de valores para a abertura de seu capital. 

Neste período 21 empresas realizaram emissões de ações, 
captando cerca de 15 bilhões de reais. A partir de então, o 
mercado vivenciou um período de intensas movimentações. A 
sucessão de aquisições e parcerias transformou as empresas do 
mercado imobiliário brasileiro ao longo dos últimos anos. O que 
se verifica em comum a todas elas é o elevado ritmo de cres-
cimento: em três anos o faturamento das empresas de capital 
aberto saltou de cerca de 4 bilhões de reais em 2006 para mais 
de 20 bilhões de reais em 2009. Além disso, a quantidade de 
empresas com faturamento anual superior a 1 bilhão de reais 
aumentou de uma para oito. 

O ritmo acelerado de crescimento demandou o emprego de 
grandes somas em capital de giro, de forma a financiar a cons-
trução dos empreendimentos. Com isso, o capital levantado na 
abertura de capital não se mostrou mais suficiente e a maioria 
das empresas foi novamente a mercado para captar recursos, 
tanto por emissão de ações como de debêntures. Tais opera-
ções se intensificaram a partir do segundo semestre de 2009 e 
os resultados anunciados das operações indicam que já foram 
levantados mais de 14 bilhões de reais adicionais aos recursos 
obtidos nas IPOs [sigla de Inicial Public Offering, a oferta pública 
inicial de ações de uma empresa na bolsa de valores]. Adicio-
nalmente, muitas empresas aumentaram a captação por meio 
de empréstimos bancários e seus balanços publicados indicam 
um aumento do endividamento total do setor de 4,7 bilhões de 
reais ao final de 2007 para 17 bilhões de reias ao final de 2009, 
elevando o endividamento médio do setor de um patamar de 
21% em para 43%.

Apesar do crescimento observado, o valor de mercado das 
empresas decresceu entre 2008 e 2010, o que se explica em 
grande parte pela crise econômica mundial que resultou em 
grande queda no valor das ações em meados de 2008. No en-
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resposta rápida, controle de produto não conforme, estação de 
verificação, operações padronizadas, treinamento padronizado 
do operador, verificação dos dispositivos à prova de erro, audi-
torias escalonadas de processo, NPR redução de risco (PFMEA 
reverso), controle de contaminação, gerenciamento da cadeia 
de fornecedores e gerenciamento de mudanças. E será avaliando 
cada uma das estratégias individualmente que começaremos a 
entender a relação com as ferramentas do Lean Manufacturing, 
sempre buscando o mesmo objetivo.

Pegamos a primeira estratégia chave: resposta rápida. Nesta 
estratégia podemos dividir em três itens ou podemos chamar de 
três tópicos chaves: processo de “reunião de resposta rápida”, “so-
lução de problemas” e “lições aprendidas”. Qual o grande objetivo 
do tópico “reunião de resposta rápida”? Podemos responder que é 
a comunicação do problema em um formato de gestão à vista para 
todos os envolvidos. E de fato está correto. Porém, temos também 
um importante ponto adicional neste tópico, que na minha e nas 
muitas opiniões que já escutei é a grande ideia deste conceito: 
trazer todo o pessoal envolvido para o chão de fábrica.

 O outro tópico, a “solução de problemas”, tem como propósito 
o que o próprio nome já descreve: a solução definitiva do problema 
ocorrido. Observe que a palavra “definitiva”, neste contexto, é de 
suma importância para atingir o sucesso do tópico. Por último, 
temos as “lições aprendidas”, que trata da propagação das soluções 
encontradas em toda sua corporação. Observe que a palavra “cor-
poração” foi colocada de modo proposital: definimos corporação 
como grupos, conjuntos, indivíduos, associações e outros, ou seja, 
é a disseminação das ações adotadas para todos. 

Muito bem, agora podemos estar nos perguntando: O que o 
Lean Manufacturing tem a ver com essa estratégia chave chama-
da de “resposta rápida”? O Lean Manufacturing utiliza também 
ferramentas justamente com este objetivo. Como, por exemplo, 
serão citadas apenas algumas ferramentas do Lean Manufacturing 
para que você possa ter um parâmetro comparativo. Obviamente 
podem existir outras ferramentas aplicadas para esta comparação 
assim como para as demais que virão: 1) Cinco Porquês – prática 
de se perguntar “por quê?” repetidamente sempre que se encontra 
um problema, a fim de ir além dos sintomas óbvios, descobrindo a 
causa-raiz; 2) Genchi Genbutsu, que significa essencialmente “vá 
e veja”, prática vigente que consiste em compreender plenamente 
determinada condição através de observação pessoal e direta da 
realidade; 3) Gerencialmento Visual – colocação em local fácil 
de ver todas as ferramentas, peças, atividades de produção e 
indicadores de desempenho do sistema, de modo que a situação 
real possa ser entendida rapidamente por todos os envolvidos.
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