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MANUFATURA E MONTAGEM DA CONSTRUÇÃO MODULAR 

 

 
 
Diana Csillag, Coordenadora 
Executiva do CICS conversou 
com o Engenheiro Edison 
Tateishi, diretor de 
operação da CMC Módulos 
Construtivos, sobre 
construção modular. A 
conversa tratou de 
mercado, produção em 
massa, integração dos 
processos na manufatura 
dos módulos e da 
transformação dos 
fornecedores em parceiros. 
 
 
 

                     Eng. Edison Tateishi – Crédito CMC 

 

CICS: Qual a sua visão sobre o mercado 
para habitação industrializada e modular?  

Edison Tateishi: O mercado para habitação 
industrializada e modular já vinha ganhando 
seu espaço de maneira gradual nos últimos 
10 anos, mas recentemente esse mercado 
ganhou um interesse especial impulsionado 
pela necessidade de ganho em 
produtividade pelas construtoras, através 
da inovação, e também pela necessidade de 
abreviar fortemente o tempo de obra, 
entendendo que tempo é dinheiro, e a TIR é 
mais importante que a rentabilidade por m2 
construído. 

 

CICS: Qual a vantagem para o consumidor 
ao adquirir uma habitação feita com os 
conceitos de construção modular?  

Edison Tateishi:  Uma habitação feita com 
conceitos de construção modular tende a 
ter uma qualidade superior, pois na fábrica 
os componentes são executados com 

gabaritos, com máquinas precisas, com 
processos bem definidos, e por pessoas 
bem treinadas em boas condições de 
ergonomia e conforto. O que não acontece 
no canteiro de obra onde as empresas que 
constroem têm um turn over muito elevado, 
e sujeitas à condições climáticas adversas. 
Além disso, se o comprador do imóvel 
adquirir na fase de construção, terá a 
vantagem da entrega muito mais rápida e 
com risco praticamente zero de não receber 
a obra: ninguém começa uma obra modular 
se não houver recurso para terminar. 

 

CICS: A construção modular possibilita 
aplicar os preceitos da customização em 
massa. Como essa possibilidade está sendo 
tratada?  

Edison Tateishi: A customização das 
habitações em construção modular pode 
ser feita, desde que muito bem definida e 
planejada, na fase anterior ao começo da 
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fabricação. Os módulos padrão podem ser 
dispostos de diferentes maneiras o que 
possibilita muitas combinações de layout de 
projeto, sem alterar a essência da 
fabricação em massa. Essa possibilidade 
oferece ao construtor e ao consumidor final 
uma ampla gama de soluções 
arquitetônicas valendo-se de todas as 
vantagens de produção industrializada em 
escala. Durante nossa conversa vai ficar 
claro como podemos viabilizar e evoluir na 
produção dos componentes e módulos 
industrializados. 
 

CICS: Qual o papel dos métodos Lean 
Manufacture no ganho de produtividade 
na construção industrializada?  

Edison Tateishi: Conhecer e aplicar a 
metodologia Lean Manufacture é 
fundamental para aprofundarmos no ganho 
de produtividade na construção 
industrializada, mas junto com outras 
metodologias também, ou seja, não há 
ganho de maneira isolada e sim com uma 
série de boas práticas. Na metodologia 
Lean, focamos muito na redução de 
desperdícios, tanto nos materiais como nas 
atividades, e na produção enxuta, que 
preconiza executar apenas a quantidade 
necessária de cada componente sem gerar 
estoques desnecessários. Mas tem que 
estar aliado a métodos já amplamente 
usados na indústria automobilística, como 
administração de gargalos, caminho crítico, 
melhoria contínua, setup rápido etc., que irá 
potencializar essa produtividade a um nível 
surpreendente. 
 

CICS: A integração dos processos de 

manufatura é peça chave na 

industrialização. Como a ISO 9001 

contribuiu nesta integração? 

Edison Tateishi: Há muitos meios de 

integrar os processos ligados à manufatura, 

cada vez mais ferramentas surgem. Mas a 

Certificação ISO 9001 ainda contribui de 

maneira fundamental, principalmente a 

quem está iniciando e quer ter boas 

práticas. Ela impõe regras desde a chegada 

do pedido pelo comercial, que dá o start de 

projeto pela Engenharia e Suprimentos, 

entrando em fábrica através do PCP e 

finalmente definindo regras de qualidade 

auditáveis, que garantem uma logística e 

montagem organizados e focados em 

sistema de melhoria contínua. Até quando 

se desenvolve projetos de produto a 

ISO9001 ajuda a formalizar e organizar 

processos fundamentais. Ou seja, não deixe 

de lado essa certificação. 

CICS: A relação com os fornecedores 

também mudou, tornando-os parceiros e 

criando uma cadeia de valor. Como foi este 

processo?  

Edison Tateishi: No processo de 

construção industrializada muitos dos 

antigos fornecedores tem que se tornar 

verdadeiros parceiros, onde não cabe o 

velho processo de compra com 3 cotações e 

escolha do fornecedor a cada compra. Ao 

contrário, os produtos passam a ser mais 

específicos, criados para a fábrica e assim 

tem diferenciais importantes que viabilizam 

o projeto, como se fosse um farol do carro, 

onde a necessidade da montadora é 

definido através de sistema Kanban, sem 

pedidos formais, e garantindo Just in time, 

obrigando muitas vezes o fornecedor 

manter o estoque no lugar da montadora, 

em troca da fidelidade. Ainda há muito que 

se caminhar nessa área até chegar no nível 

das montadoras de veículos, mas já existem 

boas iniciativas nesse sentido 


