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RESUMO  Cronologia do artigo: 

O presente estudo foi realizado a fim de verificar a aplicabilidade da Lean 
Construction em canteiros de obra de São Luís como forma de solucionar os 
principais problemas ocasionados por falhas no planejamento e execução do 
sistema produtivo. A pesquisa baseou-se em um questionário aplicado junto às 
filiadas do Sinduscon-MA, através do qual foram identificadas características dos 
canteiros de obra da cidade. Por meio das análises, notou-se que apesar da 
maioria das empresas informarem praticar alguns conceitos da Lean 
Construction, esses não estão sendo aplicados corretamente, pois ainda existem 
muitas falhas dentro dos canteiros durante a execução das obras. Assim, a análise 
sugere que a implantação desse sistema nos canteiros de São Luís não só é 
viável, como traria uma série de benefícios para as construtoras. 
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ABSTRACT   

The following study was carried out in order to verify the applicability of Lean 
Construction on sites in São Luís as a way of solving the main problems caused 
by failures in the planning and execution of the productive system. The research 
was based on a survey applied to Sinduscon-MA affiliates, identifying 
characteristics of construction sites in the city. Positive and negative aspects were 
observed and, through the analysis, it was possible to remark that even though 
most of the companies claimed to practice some concepts of Lean Construction, 
they are not being properly applied, because there are still many failures on site 
during the construction. The conclusion is that the implementation of this system 
on construction sites in São Luís is not only viable, but would also bring a 
number of benefits to the construction companies. 
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1. Introdução 

Estudos sobre a Produção Enxuta tiveram início ao final da II Guerra Mundial, quando o Japão sofria 
com a falta de recursos materiais e financeiros para a indústria do país. Com essa escassez, o setor 
automobilístico necessitava abandonar o conceito de produção em massa e começar a produzir 
quantidades pequenas com modelos de produtos variados. Assim, Taiichi Ohno (1997), engenheiro 
chefe da Toyota Motor Company nesse período, desenvolveu o Sistema Toyota de Produção, que 
objetiva a eliminação total dos desperdícios através da redução das atividades do processo que não 
agregam valor ao produto final. 

Os princípios e ferramentas desse sistema de produção chamaram a atenção mundial após a 
crise do petróleo, quando várias empresas decaíram diante do abalo da economia e a Toyota conseguiu 
manter seus lucros, apesar de reduzidos. A partir desse momento, o Sistema Toyota de Produção - ou 
Produção Enxuta – disseminou-se e deu origem a diversos outros estudos com a mesma linha de 
pensamento.  

Segundo Isatto et al. (2000), foi dentro desse cenário de difundir os conceitos do Sistema 
Toyota de Produção que Lauri Koskela, um pesquisador finlandês, em 1992, publicou seu trabalho 
“Application of the new production philosophy in the construction industry”. Nesse estudo, Koskela 
adaptou os conceitos da Produção Enxuta ao contexto da construção civil propondo uma nova linha de 
pesquisa chamada de Lean Construction.  
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Koskela (1992) apontava uma necessidade de solucionar uma série de problemas constantes no 
setor devido ao sistema produtivo atual, o método tradicional de conversão, onde o processo de 
produção total é visto como um conjunto de subprocessos responsáveis por converter matéria-prima 
em produtos acabados, e, esses subprocessos podem ser executados e analisados de maneira isolada 
entre si. Dentre as problemáticas apontadas por ele estão: a maior competitividade entre as empresas 
aliada aos baixos índices de produtividade e, consequentemente, ao aumento dos custos. Isto devido, 
na maior parte das vezes, à falta de uma boa gestão dentro das empresas. 

A Lean Construction combate, através de uma logística e um planejamento gerenciados 
adequadamente, o aumento de desperdícios e a quebra do fluxo de trabalho, fatores que ocasionam 
principalmente um atraso na entrega do produto final ao cliente e uma qualidade insatisfatória. 
Rosenblum et al. (2007) aponta como pontos fortes da Lean Construction a diminuição dos 
retrabalhos, redução dos prazos de entrega, menor desperdício dos materiais utilizados na construção, 
redução do entulho gerado na obra. Basicamente, com a utilização dessa metodologia, é possível a 
construção de obras mais limpas, com menor uso de recursos financeiros e um prazo de entrega mais 
curto. 

Isatto et al. (2000) relata que os problemas no setor da construção civil brasileira, em geral, 
resultam de questões gerenciais, o que levou as empresas a introduzirem novas filosofias e estudos fim 
de solucioná-los. É nesse contexto que a Lean Construction aparece no Brasil, trazendo resultados 
cada vez mais positivos, como é o caso da C. Rolim Engenharia. Segundo Novaes (2011) a 
implantação dessa metodologia na empresa trouxe diversos pontos positivos que ajudaram no 
desenvolvimento da qualidade e produtividade das obras executadas.   

Em São Luís, ainda não existem estudos voltados a implantação do sistema Lean Constrution 
nas empresas, nem relatos de construtoras que já fazem uso dessa metodologia em suas obras. O que 
se observa é que o setor da construção ainda adota o sistema tradicional de conversão como base da 
produção. Mesmo que as empresas utilizem alguns aspectos que diferem das características desse 
sistema e se aproximem do pensamento enxuto, as falhas constantes e existentes nos canteiros de obra 
da cidade mostram como o método tradicional ainda está presente no dia a dia das empresas.  

Fazendo uma análise comparativa, este trabalho visa a responder se a aplicação do método da 
Lean Construction seria vantajosa na ótica dos canteiros de obra de São Luís e se esta traria uma 
melhoria em produtividade e logística. 

2. Metodologia 

A metodologia apresentada neste capítulo explica de forma detalhada o desenvolvimento do estudo 
proposto, ressaltando o tipo da pesquisa e os métodos para realizá-la. 

2.1. Tipo de pesquisa 

Os critérios de classificação em relação ao tipo de pesquisa, segundo Gil (2002), apresentam-se de 
duas maneiras. Uma levando em consideração os objetivos gerais do estudo e a outra considerando os 
procedimentos técnicos utilizados.  

No que tange os objetivos, a pesquisa elaborada para o tema proposto neste trabalho é 
exploratória visto que busca criar uma maior familiaridade com o problema proposto, bem como 
torná-lo mais explícito. Isso ocorre através do levantamento bibliográfico dos principais autores 
relativos à Lean Construction, desde suas origens, com o surgimento do Sistema Toyota de Produção 
ou Sistema de Produção Enxuta, assim como suas características, até sua aplicação nos canteiros de 
obra no Brasil.  

Para Gil (2002), a pesquisa deve apresentar um confronto entre a teoria e a realidade obtida nos 
dados. Dessa maneira, é necessário traçar um modelo conceitual e operativo da mesma, feito através 
da classificação quanto aos procedimentos técnicos.  

Com base neles, a pesquisa apresentada é bibliográfica, e também um estudo de campo e de 
caso. Grande parte do material apresentado neste trabalho é referente a livros e artigos científicos, 
tendo uma cobertura muito ampla em relação às informações.  

 Trata-se de um estudo de campo, pois é realizada por meio de observação direta do ambiente ou 
grupo estudado, e também por entrevistas com as pessoas envolvidas. A entrevista foi feita através de 
um questionário de dez questões e a observação por visitas técnicas. Foram visitados três canteiros de 
obra de São Luís para obter dados complementares ao questionário aplicado às empresas associadas ao 
Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão (Sinduscon-MA).  

Gil (2002) aponta o estudo de caso como um instrumento significativo de investigação por 
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permitir explorar situações de maneira a preservar as características do objeto de estudo e fazer uma 
análise detalhada do fenômeno. Este trabalho se revela como estudo de caso à medida que explora e 
descreve a situação atual e real dos canteiros de obra de São Luís, sendo sua importância permitir fazer 
uma análise cuidadosa sobre a possibilidade de implantação da metodologia Lean Construction a partir 
dos resultados obtidos com a pesquisa de campo.  

2.2. Universo da pesquisa e amostragem 

O universo desta pesquisa é muito amplo, formado pelos canteiros de obra de São Luís bem como as 
empresas que os coordenam. Santos (2000) diz que quando o universo estudado é relativamente 
grande, a escolha de amostras torna-se indispensável, pois a medição total das suas características é 
impossível. Dessa forma, a amostragem facilita a construção da pesquisa sem a ocorrência de 
distorções que influenciem na credibilidade do estudo.  

A amostragem desse estudo segue os critérios de classificação de Santos (2000) e se encaixa 
como amostra não probabilística do tipo intencional, já que a seleção da amostra não é aleatória e por 
apenas ser composta de elementos disponíveis a colaborar com a pesquisa. A escolha desse tipo de 
amostra pode ser um risco já que a visão de cada pesquisador sobre qual amostra é melhor para 
representar o universo pesquisado é diferente, assim, os resultados obtidos por esse tipo de amostra se 
limitam por não permitirem generalizações. No entanto, se a escolha da amostra for feita de maneira 
adequada, os resultados podem ser significativos para a pesquisa. As empresas associadas ao Sindicato 
das Indústrias da Construção Civil do Maranhão (Sinduscon-MA), das quais, segundo o sindicato, 45 
são ativas, foram escolhidas para compor a amostra da pesquisa, sendo que apenas as 36 empresas 
ativas que se colocaram a disposição para responder o questionário fazem parte da amostragem. 

2.3. Instrumentos de coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário e de visitação a três canteiros de obra de 
São Luís, objetivando fazer uma análise comparativa entre a situação atual dos canteiros e a situação 
das empresas que utilizam o sistema Lean Construction como método de produção, estudando a 
possibilidade de aplicação desse método na construção de obras da cidade.  

O questionário possui nove questões com duas possíveis escolhas de resposta: sim ou não. As 
questões foram baseadas nas principais características e princípios da Lean Constrution apontadas por 
Koskela (1992) e Isatto et al. (2000), como a utilização de um cronograma, a minimização da 
ocorrência de erros e a otimização do tempo. Com isso, o questionário visa obter informações relativas 
ao layout e dia-a-dia dos canteiros, assim como o planejamento elaborado para a obra. 

A entrega do questionário foi feita a todas as empresas ativas no Sinduscon-MA, pessoalmente 
ou por e-mail, no período de duas semanas. Para facilitar as respostas por e-mail, o questionário foi 
enviado em forma de formulário do google (link de acesso para o formulário está disponível em: 
<https://docs.google.com/forms/d/1hkVYHmzWrEc8W00RsccYsBCXuBXAx98ZMjPZToYfN60/vie
wform>). Os questionários foram respondidos pelos representantes legais das empresas que 
participaram de reuniões no Sinduscon-MA durante esse período, considerados gestores de topo por 
exercerem o cargo de diretores técnicos das obras. 

Dentre as empresas que faziam parte da amostra do questionário e possuíam obras em 
andamento, foram selecionadas somente três cujos canteiros se encontravam praticamente no mesmo 
estágio da obra e possuíam o mesmo padrão. Os canteiros selecionados são citados aqui como 
canteiros A, B e C. Durante as visitas foram observados tanto o local de trabalho quanto os aspectos 
do trabalho dos funcionários, com o objetivo de verificar se os dados obtidos no questionário estavam 
sendo realizados. 

2.4. Métodos de análise dos dados 

Santos (2000) define método como seguir um caminho ou ordem a que se sujeita qualquer tipo de 
atividade, visando chegar a um determinado fim. Os métodos usados neste estudo foram importantes 
para organizar de maneira mais clara e objetiva os dados da pesquisa.  

Um dos métodos foi a tabulação dos dados obtidos no questionário através de gráficos 
circulares, já que esse tipo de gráfico é o mais utilizado quando se quer representar dados percentuais, 
os quais foram o objetivo ao fazer perguntas com apenas duas opções de resposta (sim ou não). 

Depois de analisar todos os gráficos, uma tabela resumo foi criada com a finalidade de 
identificar as características principais dos canteiros de obra, expressas pelos resultados alcançados.  

Os outros métodos de análise foram o registro por meio de fotos tiradas durante a visitação e a 
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confecção de tabelas com as características identificadas de cada um dos canteiros.  
Os canteiros A, B e C foram analisados um de cada vez através das suas respectivas fotos e com 

as informações dadas pelos guias das visitas. Depois da análise feita, as características principais de 
cada um deles foram identificadas e resumidas em duas tabelas. Uma para mostrar os aspectos 
considerados positivos observados nos canteiros e outra com os aspectos negativos, ambas em relação 
à gestão e planejamento da produção. 

A primeira tem o objetivo de expor o que realmente vem sendo aplicado nos canteiros em 
questão e consequentemente está apresentando um retorno positivo para a construção, ou seja, gerando 
uma boa produtividade.  

A segunda revela as falhas que acontecem dentro dos canteiros, impedindo que a produção flua 
coerentemente. A tabela ajuda a analisar se esses aspectos negativos têm recorrência no sistema 
produtivo utilizado, isso por meio da sua comparação com os problemas apontados no referencial 
bibliográfico do trabalho. 

Após explanar todos os métodos, foi realizada a análise comparativa (objetivo geral do estudo) 
entre os dados obtidos no questionário e nas visitações e o sistema Lean Constrution, verificando a 
possibilidade de aplicação da metodologia lean nos canteiros de São Luís e identificando os benefícios 
trazidos pelo mesmo. 

3. Apresentação e análise da pesquisa 

3.1. Análise dos dados do questionário 

Os gráficos circulares elaborados representam a percentagem relativa às respostas das empresas para 
cada uma das perguntas feitas no questionário aplicado.  

A primeira pergunta (Figura 1) tem relação direta com o planejamento da obra, um item 
essencial para qualquer sistema de produção. Segundo Coêlho (2015), um bom planejamento pode 
indicar se os resultados a serem atingidos na obra serão satisfatórios. 

 

 

Figura 1 - Resposta relativa a existência de um planejamento mínimo das obras. 
 
Percebe-se que quase a totalidade das empresas consultadas possui uma organização relativa à 

identificação das atividades e seu tempo de execução, ou seja, possui um sistema de produção que tem 
um planejamento como base. Essa é uma característica tanto do método tradicional de produção 
quanto do método Lean Construction. Rosenblum et al.(2007) diz que a diferença no planejamento de 
ambos é a maneira como as atividades são vistas, enquanto o primeiro trata as atividades de forma 
isolada, o segundo as mantém ligadas entre si.  

O que acontece no planejamento tradicional quando uma atividade não é cumprida no tempo 
estabelecido no cronograma é a geração de um atraso cumulativo, ocasionando custos adicionais e 
perdas na qualidade da obra (Rosenblum et al., 2007). A segunda e a terceira questão do questionário 
buscam identificar se essa falha vem acontecendo nas obras. A segunda refere-se ao cumprimento do 
cronograma estipulado no planejamento da obra e a terceira à ocorrência de desperdício de tempo. 

A Figura 2 mostra que a maioria das empresas diz estar cumprindo com suas atividades de 
acordo com o tempo estabelecido no cronograma. No entanto, quando se observa o gráfico 3, referente 
à terceira pergunta do questionário, percebe-se que existe uma controvérsia nas respostas encontradas. 

Nota-se que em 78% das empresas há ocorrência de atrasos e retrabalhos, o que caracteriza uma 
probabilidade maior de não cumprimento do prazo do cronograma devido ao desperdício de tempo 
disponível. Ohno (1997) critica o desperdício e o aponta como causa principal da falta de eficiência na 
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produção. É possível perceber as consequências do alto índice apontado no gráfico através dos 
constantes atrasos na entrega das obras e reparos realizados posteriormente. 

Ao elaborar o questionário, houve uma preocupação também em obter informações sobre o 
material utilizado durante a obra. 

 

 

Figura 2 - Resposta relativa ao cumprimento de prazos previsto pelo cronograma. 
 

 

Figura 3 - Resposta relativa ao desperdício de tempo com a ocorrência de retrabalhos. 
 

 A quarta pergunta (Figura 4) foi a única que apresentou todas as respostas iguais. Percebe-se 
que existe uma preocupação de 100% das empresas entrevistadas com o material a ser usado no 
canteiro para que não se tenha desperdício. Segundo Isatto et al.(2000), o transporte é uma atividade 
que não agrega diretamente valor ao produto, sendo uma atividade de fluxo. A maior parte do tempo 
gasto pelos trabalhadores no canteiro é destinada a essas atividades. O que acontece nas obras é que o 
material é transportado pelo próprio trabalhador escalado para a atividade no momento de sua 
execução, o que ocasiona um desperdício de tempo. A Lean Construction propõe a redução dessas 
atividades de fluxo para evitar esse desperdício. Uma opção seria deixar o material a ser usado no 
local de execução da atividade para que o trabalhador não tenha que fazer esse transporte. 

 

 

Figura 4 - Resposta relativa a otimização do tempo no transporte de materiais. 
 
Na Figura 5 observa-se que mais da metade das empresas já utilizam um depósito de materiais 

fora do canteiro de obras, uma característica típica do sistema lean. A metodologia acredita que ele 
garante um fluxo contínuo pela eliminação de algumas tarefas que teriam que ser realizadas dentro da 
obra, como a separação dos materiais e estoque por tipagem (Rosenblum et al., 2007). Essa tarefa já 
seria realizada no depósito de abastecimento e quando o material fosse para a obra, seria preciso 
somente descarregá-lo, conferi-lo e enviá-lo até o local de utilização. 
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Figura 5 - Resposta relativa a utilização de um estoque fora do canteiro para otimização do tempo. 
 
A pergunta 6 (Figura 6) busca saber qual o vínculo da empresa com a mão-de-obra em relação a 

ensinar o padrão de produção utilizado nas obras. 
 

 

Figura 6 - Resposta relativa a existência de um padrão nas atividades realizadas (minimização de 
erros). 

 
No pensamento lean, para evitar a ocorrência de erros e estabelecer um padrão de execução das 

atividades, é de extrema importância que a empresa envolva os funcionários. O envolvimento 
desenvolve a competência desses membros e os motiva a sempre procurar uma maneira melhor de 
fazer seu trabalho (Dennis, 2008). O treinamento é uma maneira de melhorar a capacidade de trabalho 
e obter um maior desempenho. Nota-se que grande parte das empresas entrevistadas adota esse 
recurso. 

A Figura 7 mostra que 83% das empresas planejam as equipes de trabalho antes de começar a 
obra, isso para ter a quantidade certa de trabalhadores produzindo dentro do canteiro. O planejamento 
deve conter como a mão-de-obra será alocada para as atividades de execução da obra para que não se 
tenha trabalhadores ociosos. A mão-de-obra influencia no custo de cada atividade e por consequência 
no valor final da obra. Ao preparar um orçamento de uma obra, acrescenta-se um percentual 
correspondente às despesas originadas de Encargos Sociais e Trabalhistas (Coêlho, 2015). Se um 
trabalhador está ocioso, a empresa estará perdendo dinheiro. 

 

  

Figura 7 - Resposta relativa a organização dos gestores em relação as equipes de trabalho. 
 
A oitava pergunta (Figura 8) preocupa-se com o fluxo de informações entre as equipes de 

trabalho dentro do canteiro durante a produção. 
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Figura 8 - Resposta relativa a comunicação entre as equipes de trabalho para minimização de erros. 
 
Pelo gráfico, a grande maioria dos canteiros consegue manter uma interação entre os 

trabalhadores. Segundo Isatto et al. (2000), quando as equipes conseguem trocar informações sobre 
desenvolvimento de suas atividades é possível ter uma transparência maior do processo de produção, 
aumentando tanto a disponibilidade de informações quanto o envolvimento da mão-de-obra no 
desenvolvimento de melhorias. Algumas maneiras de possibilitar essa interação é removendo 
obstáculos visuais (divisórias, tapumes) e empregar dispositivos visuais (cartazes, sinalização 
luminosa, demarcação de áreas). A Lean Construction apresenta a transparência do processo como 
uma maneira de aumentar o fluxo de informações úteis, possibilitando a verificação da existência de 
erros mais rapidamente. 

A pergunta seguinte faz referência ao descarte de material utilizado durante a obra (Figura 9). 
Muitos canteiros possuem um ambiente sujo por falta de preocupação com o destino dos resíduos, 
apesar de existirem políticas que visam combater esse tipo de problema. 
 

 

Figura 9 - Resposta relativa a conservação do canteiro de obras. 
 

O gráfico 9 mostra que 86% das empresas encontram resíduos de materiais espalhados no 
canteiro. Esse fato impede um fluxo dentro da obra, dificultando a mobilização dos trabalhadores, 
além de impedir a transparência tratada na questão anterior. Esse padrão foge dos princípios filosofia 
lean no momento em que há um grande desperdício de material nas obras.  

A Tabela 1 facilita a identificação das características encontradas com as respostas e ajuda a 
comparar os dois sistemas ao final do capítulo. 

 
Tabela 1 - Resumo das respostas. Fonte: elaborada pelo autor. 

Pergunta (nº) Característica identificada 

1 
Existe um planejamento que inclui um cronograma com a identificação das atividades e 
tempo de execução 

2 O tempo de execução das atividades está sendo cumprido 

3 Existem atrasos e retrabalhos das atividades 

4 Há preocupação com o transporte de material 

5 Existe depósito de abastecimento fora do canteiro 

6 Existe treinamento de funcionários 

7 O planejamento também inclui uma distribuição das equipes de trabalho 

8 Os trabalhadores interagem entre si 

9 Existe muito resíduo de materiais espalhados no canteiro de obra 
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3.2. Análise dos dados das visitas aos canteiros 

Dentro da amostra que respondeu ao questionário, foram escolhidas três empresas com canteiros de 
obra ativos para fazer uma visitação. Os canteiros mostrados aqui são nomeados de canteiros A, B e C 
e suas características foram analisadas e resumidas nas tabelas 2 e 3. 

 
Tabela 2 - Aspectos positivos identificados. Fonte: elaborada pelo autor. 

Canteiro Características positivas 

A 
Definição clara da sequência das atividades 
Almoxarifado bem organizado 

B Sem trabalhadores ociosos 

C Mínimo estoque do material no canteiro 

 
Tabela 3 - Aspectos negativos identificados. Fonte: elaborada pelo autor. 

Canteiro Características negativas 

A 
Resíduos de materiais espalhados 
Existência de retrabalho 

B 
Estoque de materiais desorganizado 
Resíduos de materiais espalhados 
Existência de retrabalho 

C 
Resíduos de materiais espalhados 
Ociosidade dos trabalhadores 

 
Pelas Tabelas 2 e 3, é possível verificar que as visitas aos canteiros em questão permitiram a 

constatação de controvérsias em algumas respostas do questionário, reveladas mais especificadamente 
pelos aspectos negativos identificados. 

3.3. Análise comparativa do sistema utilizado nos canteiros com a metodologia Lean Construction 

Para fazer a análise comparativa entre os dois sistemas de produção em questão, utilizaram-se três 
tabelas apresentadas neste capítulo e as referências bibliográficas estudadas para a realização da 
pesquisa. 

A Tabela 1 revela a existência de um planejamento que possui um tempo designado para cada 
atividade e uma divisão das equipes de trabalho. Na Tabela 2, esse fato é comprovado ao identificar 
que no canteiro A existe uma sequência de tarefas bem definida. No entanto, percebe-se que apesar de 
o tempo do planejamento estar sendo cumprido, ainda ocorrem muitos atrasos e retrabalhos em campo, 
como mostrado nas Tabelas 1 e 3, indicando um desperdício de tempo.  

O atraso pode ser consequência de as atividades não terem uma interligação, característica típica 
do planejamento tradicional. Segundo Santos e Farias Filho (1998), o modelo convencional enfoca o 
controle de atividades de forma isolada, sem considerar o impacto dessas atividades no 
empreendimento como um todo. Em relação aos retrabalhos, Rosenblum et al. (2007) diz que são 
erros por parte de uma mão-de-obra sem aptidão para executar atividades com êxito.  

Comparando essas duas características com o sistema Lean Construction, os mesmos autores 
revelam que, no planejamento lean, as atividades são ligadas entre si, garantindo um fluxo na 
produção e evitando a ocorrência de atrasos. Para Rosenblum et al. (2007), o método defende também 
treinamentos da mão-de-obra, a fim de aperfeiçoar o profissional e evitar retrabalhos desnecessários.  

O item 6 da Tabela 1 diz que existe um treinamento de funcionários nas empresas. Entretanto, o 
treinamento adotado não está trazendo resultados satisfatórios, pois além de identificar uma 
quantidade grande de retrabalho, nota-se uma ociosidade da mão-de-obra em campo (Tabela 3), fato 
que reduz a produtividade. A baixa produtividade apresenta-se como um problema constante no setor 
da construção civil. Alguns autores, como Tommelein e Weissemberger (1999), apontam os conceitos 
da Lean Construction como uma boa alternativa para esse problema, já que um dos objetivos do 
método é otimizar a produção.  

Outra característica do sistema de produção adotado é a forma que os materiais, usados ou não, 
são organizados. Pela Tabela 1, observa-se que a maior parte das empresas tem estoque de materiais 
também fora do canteiro de obras, aspecto considerado no sistema de produção lean. Mas, nas visitas 
aos canteiros A e B, foi constatada uma grande quantidade de material estocado no campo. Se as 
empresas possuem um depósito de abastecimento, convém deixar o mínimo de estoque possível na 
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obra, assim como é feito no canteiro C. 
No mesmo contexto, levando em consideração as Tabelas 1 e 3, identificou-se também um alto 

índice de desperdício de materiais usados na obra, através da grande quantidade de resíduos 
espalhados pelos canteiros. No sistema lean, o desperdício é visto como atividade que gera custo e que 
não agrega valor ao produto, por isso deve ser identificado e imediatamente eliminado (Ghinato, 
2000). Fazendo uma análise comparativa, este trabalho visa responder se a aplicação do método da 
Lean Construction seria vantajosa na ótica dos canteiros de obra de São Luís e se esta traria uma 
melhoria em produtividade e logística. 

Com essa análise, percebe-se que as falhas identificadas no questionário e vistas nos canteiros 
visitados são problemas já conhecidos e estudados pelos autores citados neste trabalho, como Koskela, 
que indicou a implantação do sistema Lean Constrution como uma solução plausível para a 
produtividade e problemas com gestão. Trazer essa metodologia para os canteiros de obra de São Luís 
resultaria em vantagens singulares ao processo produtivo e logístico à medida que a aplicação dos seus 
princípios promoveria a redução de custos e entrega de resultados com menor ocorrência de erros e 
espaço de tempo mais curto. Assim, fica validada a hipótese do estudo de que a introdução do sistema 
lean seria vantajosa na ótica dos canteiros de obra da cidade. 

4. Considerações finais 

O principal objetivo desta pesquisa foi atendido, uma vez que foi elaborada uma análise comparativa 
entre o sistema de produção utilizado nos canteiros de obra de São Luís e o sistema Lean Construction, 
verificando a possibilidade de aplicação da metodologia lean nos canteiros em questão.  

Para verificar as principais características do sistema produtivo utilizado pelas construtoras nos 
canteiros e identificar suas falhas, o estudo baseou-se em uma pesquisa de campo composta por duas 
etapas – uma de aplicação de questionário e outra de visitação – por meio das quais foi possível chegar 
aos resultados que nortearam a elaboração das análises.  

Dentre as dificuldades encontradas nas obras através da pesquisa estão a falta de uma 
organização quanto aos materiais estocados no canteiro, o desperdício de matéria prima (grande 
quantidade de resíduos espalhados na obra) e o desperdício de tempo, constatado pelos atrasos e 
retrabalhos constantes, assim como a ociosidade da mão-de-obra.    

De acordo com os dados alcançados na pesquisa, percebe-se que as construtoras operantes no 
Sinduscon-MA já adotam algumas práticas lean, mas estas não estão sendo colocadas em prática de 
maneira correta, visto que foram constatados vários problemas relacionados com o gerenciamento da 
produção nos canteiros de obra. A Lean Construction é um sistema de produção cujos princípios 
precisam ser aplicados corretamente para que os resultados cheguem a longo prazo. Para isso, é 
necessário tanto de um investimento financeiro substancial com treinamentos para adaptação da 
equipe gestora e da mão-de-obra. Talvez esse investimento financeiro alto no período de crise do setor 
juntamente com o fato de os benefícios desse sistema começarem a se manifestar em um período de 
tempo maior sejam os motivos pelos quais as empresas não invistam na implantação correta dessa 
metodologia.  

Na análise comparativa no final do estudo, foi possível notar que o método aplicado nos 
canteiros de São Luís precisa sofrer algumas modificações para ser considerado como método Lean 
Construction. Esta pesquisa comprovou que a adoção dessa prática não só é viável, como positivo para 
a produção das obras na cidade. Dessa forma, conclui-se que a metodologia lean pode trazer inúmeros 
benefícios para os canteiros da cidade, tais como o aumento da qualidade e da produtividade, e a 
diminuição dos custos, retrabalhos e prazos de entrega. 
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