
Sistema de 
Construção 
Lean TBM 

PLANEJA COM EFICIÊNCIA. 
CONSTRUA SEU  
CRESCIMENTO.

Garanta a satisfação de seus investidores, construindo 
um planejamento eficaz juntamente com uma execução 
de excelência. 

PROJETO EFICAZ 
Nós nos envolvemos na fase de projeto e fazemos isso em uma equipe 
de tal forma que o BIM e o LEAN trabalhem juntos. Onde o BIM oferece a 
sequência e o LEAN o padrão de tempos e a definição exata do material 
necessário em processo, além dos elementos do gerenciamento da obra 
(Gestão visual, Gemba Walks, Resolução de Problemas, 5S, etc.) para sua 
execução correta.

PLANEJAMENTO “JUST IN TIME” 
Fazemos seu planejamento harmonizar o fluxo dos materiais, os contratados, 
o projeto e, portanto, a entrega final ao cliente. 

Ajudamos você a planejar, com marcos específicos que se refletem em 
um planejamento geral, intermediário, semanal e diário, com objetivos e 
indicadores chave, garantindo também a conformidade com seu orçamento. 

PROCESSO DE GESTÃO DIÁRIA  
De forma disciplinada, geramos os mecanismos de coordenação que nos 
permitem medir o progresso, identificar falhas, encontrar as causas raiz para 
sua correção imediata e garantir o cumprimento dos objetivos e metas. 

GESTÃO DE EMPREITEIRAS E FORNECEDORES 
Nossa abordagem de melhoria envolve todos os aspectos do gerenciamento 
de fornecedores e empreiteiras, desde o pedido de compra, o processo de 
fornecimento, entregas coordenadas no ponto de uso, gerenciamento do 
seu desempenho até a visão no processo “just in time”. 

SEGUIMENTO DE INDICADORES NO NEGOCIO DE CONSTRUÇÃO 
Estabelecemos de forma estratégica e com a liderança, os indicadores que 
serão fundamentais para o seu negocio, considerando todos aqueles que 
estão relacionados ao processo, desde a geração do projeto até a entrega 
de obra, e criamos mecanismos de monitoramento para garantir a tomada 
correta de decisões para a execução contínua ou correção do caminho que 
leva à excelência construtiva.  

MELHORIA PONTUAL DOS CUSTOS E DO FLUXO DE CAIXA 
Fazemos melhorias importantes no estoque, contas a receber, espaço na 
área de construção, qualidade, redução de custos e uso eficiente da sua 
força de trabalho.

Sua empresa tem dificuldades para: 

• Focar-se no cliente e não nas 
necessidades de construção 

• Má coordenação ao trabalhar 
com objetivos independentes 
e fora de proporção 

• Projetos fora do prazo, em custo 
e com baixa qualidade.  

• Gerenciamento reativo sem um método 
para solução de problemas, ou sem um 
gerenciamento do processo construtivo.

• Questões de segurança do pessoal 

• Erros repetidos após cada obra

Com o foco da TBM na excelência 
construtiva, você: 

• Construirá uma vantagem 
competitiva sustentável 

• Conseguirá uma redução entre 20 
a 30% no tempo em cada uma das 
fases na construção da obra 

• Melhorará a segurança do trabalho  

• Reduzirá custo em materiais, 
pessoal e uso de equipamentos. 

• Incrementará a produtividade 
entre 20 a 30%

Nossos experientes consultores atuam no processo de construção desde o desenvolvimento 
do projeto até à entrega ao cliente; fazem as perguntas certas para entender sua situação 
e rapidamente enfrentam os desafios construtivos mais importantes. Por sua vez, eles 
fazem o Mapeamento da Cadeia de Valor de todo o processo para ajudá-lo a entender suas 
oportunidades de melhoria de maior  prioridade e programação de projetos.
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CONSTRUTORA DE EDIFICIOS 
Redução do tempo através da 
melhoria em produtividade e 
retrabalho. 

• A equipe foi treinada em excelência 
construtiva e planejamento estratégico 

• A produtividade aumentou em 20% 
em todo o processo de construção 

• Retrabalho e reclamações no processo 
de entrega foram reduzidos em 50% 

• Reduziram-se os tempos 
de espera em 30% 

• O ciclo de fluxo de caixa foi 
reduzido em 20%

CONSTRUTORA DE LOCAIS COMERCIAIS
Cumprimento do orçamento de 
construção.

• Reduziu-se a variação do 
orçamento de 38 % para 8 % 

• Foi estabelecido um processo 
efetivo de certificação de 
fornecedores, vinculando-o ao 
sistema de progresso da obra. 

• Redução de 75% no tempo de processo 
de pagamento aos fornecedores

CONSTRUTORA DE MORADIAS
Sincronização de construção de 
moradias com sistema “Just in 
Time”. 

• Com as melhorias implementadas, 
as vendas aumentaram em 15%. 

• Desperdício de matéria 
prima reduzido em 5%.

• O prazo de entrega foi reduzido 
de 30 para 25 dias. 

• A produtividade das despesas 
fixas foi incrementada em 33% e 
a mão-de-obra direta em 10% 

O sistema de construção Lean da TBM, não 
só economizará dinheiro como aumentará a 
satisfação de seus clientes. 
Nossa maneira de planejar estrategicamente um processo de construção 
é a chave para obter resultados. Ajudamos você a gerar um impacto 
financeiro imediato, enquanto integramos seus fornecedores e 
empreiteiras em todo o processo de construção, resultando não apenas 
economia financeira, mas a garantia de que você entregará a obra aos 
clientes no prazo e sem penalidades ou custos adicionais

Planejamento

Projeto

Trabalhamos com um projeto Lean que cumpre 
com o propósito de ser uma construção de 
excelência, garantindo que seja eficaz para todos os 
envolvidos em custos, tempos, segurança e prazos 
de entrega.

Trabalhamos com um plano Lean, específico 
para a indústria da construção civil, que faz o 
monitoramento de forma pontual (diária) até 
mais geral (semanal e mensal). De tal forma que a 
eficácia na execução é totalmente controlada.

Execução

Com apego a seus processos, uma transformação 
cultural começa com todos os envolvidos. 
Eles recebem treinamento sobre as principais 
ferramentas e métodos para poder executar 
os planos do dia e dar uma resposta rápida a 
quaisquer desvios que possam surgir. O uso 
eficiente de pessoas, materiais e equipamentos 
será uma abordagem essencial para o controle de 
custos e com qualidade extraordinária.

Seguimento

Mecanismos de monitoramento, através de 
ferramentas de controle a nível gerencial e 
tático. Acompanhamento de indicadores chave 
do negócio e projetos em etapa construtiva. 
Acompanhamento da execução da obra semana a 
semana e turno a turno.

Principais melhorias usando ferramentas 
comprovadas que ajudarão você a identificar e 
eliminar desperdícios, eliminar restrições e ter um 
método para resolver problemas e definir planos de 
ação concretos.

Melhorias

Resultados do Sistema de Construção TBM

A abordagem da TBM para alcançar excelência construtiva

O MAIS RÁPIDO SEMPRE GANHA
Na TBM nos especializamos em consultoria de operações e da cadeia de suprimentos para fabricantes, construtores e distribuidores. 

Ajudamos as empresas a serem mais ágeis, rápidas e que seu desempenho seja de 3 a 5 vezes melhor do que a concorrência.
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Construa rapidamente seu crescimento com a TBM
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