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APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO ENXUTA NA EXECUÇÃO DE 

FOSSOS DE MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM DE ÔNIBUS  

 

 

Bruno Malacária Trolezi 

 

RESUMO 

 

O termo Construção Enxuta surgiu na década de 90. Desde então, a indústria da construção 

civil vem passando por mudanças, o que têm exigido melhorias na qualidade final do produto 

com a redução de desperdícios, fazendo com que os princípios da construção enxuta sejam 

uma ótima solução para tais exigências. O intuito deste trabalho é buscar melhorias na 

qualidade final dos fossos de manutenção com a redução de desperdícios, através de 

aplicações dos princípios da construção enxuta. A metodologia utilizada corresponde ao 

acompanhamento da execução dos fossos de manutenção in loco, desde a sua fundação até os 

acabamentos finais, para fins de registros e análise. Adiante, para conclusões, a metodologia 

adotada foi a de pesquisa, momento em que o autor revisou a bibliografia escolhida para 

compreensão do tema, abordando conceitos históricos que deram origem à Construção 

Enxuta, e, além disso, correlacionou a obra com o processo de execução utilizado para 

construção dos fossos de manutenção. Como resultado, detectou que a aplicação dos 

princípios da Construção Enxuta na execução de novos fossos de manutenção terá resultados 

positivos em relação à produtividade, economia e qualidade. E, por fim, exemplificou com 

sugestões práticas algumas soluções para atualização dos processos. 

 

Palavras-chave: Economia. Desperdício. Melhorias. 

 

 

LEAN CONSTRUCTION PRINCIPLES APPLIED TO BUS MAINTENANCE 

DITCHES CONSTRUCTION 

 

ABSTRACT 

 

The term Lean Construction was born in the 90's. Since then, the construction industry has been 

through changes, which have required improvements related to the quality of their product 

regarding to the reduction of waste, turning the principles of lean construction a great solution for 

such requirements. The aim of this article is to present possible improvements in the final quality 

of the maintenance ditches with the reduction of waste through the application of Lean 

Construction principles. The methodology used corresponds to the monitoring of the execution 

of those, from its foundation to its final tasks, for registration and analysis purposes. Later, for 

conclusions, the adopted methodology was researching, at which point the author reviewed the 

bibliography chosen to understand the theme, addressing historical concepts that gave rise to 

Lean Construction, and, in addition, correlated the work with the building process used to 

construct maintenance ditches. As a result, the author detected that the application of Lean 

Construction principles in the construction of new maintenance ditches will have positive results 

in terms of productivity, economy and quality. Lastly, the author exemplified with practical 

suggestions, some solutions to update the processes.  

 

Keywords: Economy. Waste. Improvement. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo foi fundamentado no conceito de Construção Enxuta, originado através de 

uma nova filosofia de produção que surgiu no início dos anos 90 junto ao Sistema Toyota de 

Produção, denominada produção enxuta (ZOUTO, 2015).  Essa nova filosofia tem como 

propósito a extinção de estoques e desperdícios que não agregam valor ao produto (PÁDUA, 

2014).  

O conceito de desperdício vai além do que diz respeito aos materiais. Hay (1992) 

aponta desperdício como tudo aquilo que vai além do mínimo necessário, podendo ser: 

materiais, tempo, equipamentos, entre outros. Falar dos princípios da Lean Construction 

significa trabalhar dentro da cultura de execução de obras, transformando uma mentalidade 

que está habituada com o desperdício, em uma nova postura focada em melhoria contínua.  

O objetivo do autor, com a proposta deste trabalho, é salientar e relembrar que existem 

técnicas e conceitos no mercado que podem, e muito, conduzir empresas para decisões mais 

assertivas que economizem recursos e ampliem resultados. Neste artigo consta uma breve 

revisão histórica da origem do termo Construção Enxuta, partindo do Sistema Toyota de 

Produção. Além disso, são abordadas as classificações dos tipos de desperdício existentes em 

uma linha de produção e, também, são abordados os 11 princípios da construção enxuta, 

propostos por Koskela em 1992.  

A partir dos conceitos abordados anteriormente, será apresentado o local onde está 

realizado o foco de estudo deste trabalho: Fossos de manutenção de uma garagem de ônibus. 

Dando sequência no artigo, serão apontados os desperdícios no processo de execução dos 

fossos e suas propostas de soluções. Com base nas soluções descritas para os desperdícios, 

identificar-se-ão quais princípios da Construção Enxuta deverão ser utilizados nestas 

propostas de melhorias para a execução dos fossos de manutenção. Por fim, o artigo será 

concluído salientando a importância da aplicação dos princípios do Lean Construction em 

qualquer obra da área da construção civil.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 SOBRE O LEAN CONSTRUCTION 

 

A expressão Construção Enxuta (Lean Construction) foi fundamentada no Sistema 

Toyota de Produção (STP) no início da década de 90 (ZOUTO, 2015). Segundo Pádua 

(2014), o STP trouxe ao mundo uma nova filosofia de produção, batizada de Produção 

Enxuta, e foi desenvolvida no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Essa filosofia é apoiada 

em princípios manufatureiros, cujo o principal objetivo é a eliminação dos estoques e de 

desperdícios, fazendo com que se reduzisse os custos na produção. 

De acordo com Hay (1992), entende-se desperdício como sendo qualquer parcela, 

além do mínimo necessário, de materiais, tempo de trabalho fundamental a produção, 

equipamentos, ou quaisquer práticas ou métodos que não acrescentem valor ao produto final. 

A ideologia da Produção Enxuta surgiu na empresa automobilística Toyota, nos anos 

de 1950. Nesse período, o Japão encarava uma significativa crise econômica causada pelo fim 

da 2º guerra mundial. A produtividade da indústria japonesa era demasiadamente inferior à 

indústria americana, estando diretamente ligada à existência de desperdícios na produção. 

Assim, os japoneses começaram a analisar que, eliminando os desperdícios, as produções dos 

automóveis iriam aumentar (OHNO,1997).  

Além disso, o fato do então Presidente da Toyota, Toyoda Kiichiro, estabelecer a meta 

de alcançar os Estados Unidos em 3 (três) anos, fez com que o Japão buscasse aprimorar o 

conhecimento dos métodos usados na indústria automobilística americana para adaptar à 

realidade Japonesa (OHNO, 1997). 

O STP baseia-se em dois princípios: o Just-In-Time (JIT) e a Automação, conceitos 

que não serão totalmente desmembrados, mas que merecem ser mencionados pois ajudam a 

sustentar conceitos e aplicações provenientes do STP, foco deste trabalho, que dá origem ao 

Lean Construction.  

O princípio do Just-In-Time é alcançar a produção com estoque zero, ou seja, utilizar 

apenas a quantidade necessária de materiais para obter o produto final, e aumentar os lucros 

através da eliminação de perdas (SHINGO,1996). O sistema de produção deve ser pensado de 

maneira inversa para que o processo consiga atingir os objetivos do JIT, isto é, as ordens de 

fabricação são dadas a partir de uma procura existente.  
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Já o princípio da Automação é estabelecer, na fábrica, um sistema de fluxo simultâneo, 

no qual um trabalhador supervisione várias máquinas, possibilitando que um processo de 

produção possa ser interrompido assim que uma falha neste processo ocorra, dificultando a 

produção de produtos com defeitos (OHNO, 1997). 

 

2.2 SOBRE OS TIPOS DE DESPERDÍCIOS E ORIGEM DOS DEFEITOS 

 

Uma das prioridades do STP, e filosofia Lean Construction, é a eliminação de perdas 

em todo o processo de produção. Com a eliminação de perdas, o custo final do produto 

diminui e a produtividade aumenta. ANTUNES JUNIOR (1995), estabelece que: “pode-se 

conceituar perdas como sendo ‘tudo’ (atividade ou não atividade) que gera custos, porém não 

adiciona valor ao produto/serviço”. SHINGO (1996) e OHNO (1997) classificam e 

caracterizam as perdas em sete tipos: 

 

1. Superprodução – perdas por produção superior àquela necessária, gerando estoques 

intermediários;  

2. Espera – perdas de tempo enquanto o produto está sendo convertido, tendo como 

consequência que os colaboradores e máquinas não sejam utilizados de forma 

produtiva, mas estão gerando custos;  

3. Transporte – perdas em tempo e esforço para o transporte de produtos e materiais;  

4. Processamento – perdas no próprio processamento que não agregam valor ao produto 

final;  

5. Estoque – perdas no uso de uma grande quantidade de estoque, que mobiliza capital, 

mão-de-obra, espaço físico, entre outros;  

6. Desperdício nos movimentos – perdas relacionadas às movimentações desnecessárias 

realizadas pelos colaboradores, durante a execução dos seus serviços;  

7. Desperdício na elaboração de produtos defeituosos – perda física de materiais e 

mão-de-obra, quando um produto não atende as especificações inclusa no projeto. 

 

Womack et al (1992) define Produção Enxuta como a utilização de metade do esforço 

dos funcionários na fábrica, metade das horas de planejamento para desenvolver um novo 

produto na metade do tempo, menos da metade dos estoques nos locais de fabricação, obtendo 

como resultado produtos com menos defeitos e uma produção maior com crescente variedade 

de produtos. 



7 

 

Devido à ausência de estudos acadêmicos e materiais em relação a aplicação da 

Produção Enxuta na construção civil, Koskela (1992), em suas pesquisas, desenvolveu uma 

nova ideia que consistia na aplicação das características dessa filosofia na construção civil, 

intitulada de Lean Construction (Construção Enxuta). Segundo Daeyoung (2002), a 

construção enxuta compõe-se de um sistema de execução e gestão de projetos que preza a 

entrega de valor da maneira mais rápida, confiável e que mantenha alinhado as relações entre 

custo, tempo e qualidade. “O significado de valor está relacionado a todas características do 

produto desejadas pelo usuário” (ZOUTO, 2015). 

 

2.3 SOBRE OS MODELOS DE PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Para Koskela (1992), a produção na construção civil é classificada em dois modelos: o 

tradicional, dominante nos canteiros de obras, e o outro baseado na construção enxuta. O 

modelo tradicional aponta a produção como uma soma de atividades de conversão que 

transformam insumos em produtos intermediários ou finais (Figura 1), (FORMOSO, 2002). A 

desvantagem desse modelo é que dois terços do tempo gasto pelos colaboradores em obras 

são desperdiçados em atividades que não agregam valor ao produto final (FORMOSO, 2005).  

 

Figura 1 - Visão convencional do processo  

 

Fonte: Formoso (2002) 

 

Já o segundo modelo, da construção enxuta, para Koskela (1992), além das atividades 

de conversão, contém o fluxo de materiais desde a matéria-prima até o produto final. Sendo o 

mesmo composto pelas etapas de transporte, espera, processamento e inspeção, como 

representa a figura 2. Desse modo, faz com que não exista estoques desnecessários, 

aumentando, assim, a produtividade em diversos setores na obra.  
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Figura 2 - Modelo de processo da Construção Enxuta  

 

Fonte: Koskela (1992) 

 

Dando sequência nesta análise, é importante também mencionar os autores Womack e 

Jones (1998), os quais apresentam cinco princípios da produção enxuta. São eles: 

 

1. Especificação de valor: a definição de valor deve ser feita a partir do cliente final 

do produto. Após a produção, é preciso que o cliente se satisfaça com o produto 

adquirido; 

2. Cadeia de valor: são todas as atividades que agregam diretamente, indiretamente, 

ou não agregam valor ao produto. Portanto, deve-se identificar a cadeia de valor 

existente e remover os desperdícios para a realização do produto, desde a matéria-

prima até a entrega ao cliente final;  

3. Fluxo: as atividades existentes na cadeia de valor devem manter um fluxo 

contínuo, sem interrupções, peça a peça, sem estoques intermediários; 

4. Produção puxada: o cliente deve “puxar” a produção, ou seja, produzir somente o 

que foi solicitado; 

5. Perfeição: levar ao cliente maior sensação de satisfação e a busca por melhorias 

contínuas. 

 

Esses princípios, citados por Womack e Jones (1998), complementam os onze 

princípios apontados por Koskela (1992), para projeto, controle e melhoria do fluxo de 

processo, que são a base da Construção Enxuta. São eles: 

 

1. Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor: a maioria das atividades 

existentes nos canteiros de obras não agregam valor, tais como: transporte de 

materiais, tempo de espera por material e estoques intermediários. Segundo Santos 

(1999), a análise e a preparação de um layout do canteiro de obras que minimizem as 

distâncias entre os materiais e seu local de aplicação seria uma solução para reduzir o 

tempo gasto em transporte;  
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2. Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades do 

cliente: na obra existem dois tipos de clientes: o cliente final e o cliente da atividade 

posterior. Deve-se, então, identificar os clientes e suas necessidades para que aumente 

a eficácia da produção;  

3. Reduzir variabilidade: Em um processo de produção, existem inúmeros tipos de 

variabilidade envolvidos como: variabilidade em relação aos processos com 

fornecedores; variabilidade relacionado a execução do processo de produção; e 

variabilidade na necessidade de cada cliente (FORMOSO, 2000). A utilização de 

processos padronizados e inspeções eficientes podem reduzir a variabilidade e as 

incertezas, constantes na construção civil; 

4. Reduzir o tempo de ciclo de produção: o tempo de ciclo é definido pelo conjunto de 

prazos impostos para processamento, inspeção, espera e movimentação na produção. 

Através da redução de atividades que não agregam valor ao produto, o tempo de ciclo 

é reduzido. A redução do tempo de ciclo contribui para uma entrega mais rápida do 

produto ao cliente, a inspeção dos processos se torna mais fácil, há maior facilidade de 

planejamento de futuras obras e auxilia no gerenciamento da produção;  

5.  Simplificar através da minimização do número de passos e partes: quanto maior 

for o número de passos ou informações em um processo de produção, maior a chance 

de existir atividades que não agregam valor ao produto final. Ademais, um sistema 

complexo apresenta custo superior a um sistema simples. A simplificação pode ser 

realizada por meio da redução do número de componentes do produto ou do número 

de passos em um fluxo de materiais ou informações. Portando, a execução em 

conjunto desse princípio com o princípio da redução do tempo de ciclo é fundamental 

para aplicação da Construção Enxuta na obra; 

6. Aumentar da flexibilidade das saídas: está ligada a aumentar as características dos 

produtos, nos conformes solicitados pelos clientes o mais tardar possível da produção, 

sem elevar significativamente os custos. A flexibilidade pode ser alcançada pela 

redução do tempo de preparação e troca de ferramentas e equipamentos, utilização de 

equipes polivalentes e coletar informações com os clientes sobre possíveis alterações 

de projetos;  

7. Aumentar a transparência do processo: durante a execução dos serviços, a ausência 

de transparência aumenta possibilidade de ocorrência de erros, diminui a visibilidade 

na obra, causando o aumento de atividades que não agregam valor no processo de 

produção, por exemplo, a movimentação e espera. Desse modo, a utilização desse 
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princípio torna todo o processo transparente, facilitando a identificação de problemas e 

melhorias. A utilização de plantas ou esboços durante o planejamento, sinalizações e 

demarcação de áreas, utilização de controles visuais de desempenho, organização e 

limpeza no canteiro de obras são algumas das maneiras de tornar o processo de 

produção mais transparente possível;  

8. Focar o controle em todo o processo: a identificação e correção de possíveis perdas 

que podem interferir no prazo de entrega da obra é possibilitada através do controle de 

todo o processo da produção. Assim, a integração entre os níveis de planejamento, 

facilitam a implementação deste princípio;  

9. Introduzir melhoria contínua ao processo: a melhoria contínua pode ser realizada 

através do estabelecimento de metas assim que as demais vão sendo cumpridas. 

Existem alguns métodos para realizar a melhoria contínua, como o monitoramento e 

soluções corretivas para a eliminação de problemas, recompensar equipes que aplicam 

esse princípio, a atribuição de responsabilidade sobre as melhorias a todos os 

operários; 

10. Balancear melhoria nos fluxos por meio de melhoria nas conversões: as melhorias 

nos fluxos estão estreitamente ligadas às melhorias nas conversões, já que melhores 

fluxos possuem uma menor capacidade de processamento (conversão). O controle de 

fluxo tem como consequência a facilidade de implantação de novas tecnologias de 

conversão, gerando uma baixa variabilidade e trazendo benefícios ao fluxo;  

11. Benchmark: consiste em um processo de aprendizado a partir de práticas aplicadas 

por outras empresas, consideradas referências em determinado segmento. Para tal, é 

necessário conhecer os processos próprios da empresa, os líderes industriais ou 

concorrentes, buscar as melhores práticas existentes no mercado e adaptá-las à 

realidade da empresa. 

 

2.4 SOBRE A PERCEPÇÃO DO CLIENTE 

 

Para Bertelsen e Koskela (2004), a Construção Enxuta e a Manufatura Enxuta se 

diferenciam na percepção do cliente. Na Manufatura Enxuta, é possível desenvolver os 

produtos de acordo com os parâmetros de valor de mercado; na Construção Enxuta, os 

produtos possuem importância para várias partes, fazendo que não exista um cliente 

específico. O cliente pode ser o cliente final ou o cliente da próxima fase de produção. Esse 

último pode ser o pedreiro, que em uma atividade de assentamento de blocos de concreto, por 
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exemplo, é o cliente do servente. Já o cliente final é para quem o produto acabado é destinado. 

Em todo o processo de construção, a aplicação dos princípios da Construção Enxuta promove 

entregas mais assertivas, com menos desperdício, e consequentemente, maior satisfação e 

melhor relacionamento entre as equipes, bem como entre empresas e clientes finais. 

 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA OBRA 

 

Diante dos conceitos apresentados no item anterior, nessa etapa do trabalho vamos 

aplicá-los à uma construção, desenvolvida pela construtora X, localizada na cidade de 

Maringá/PR, que foi acompanhada do período de 15/01/2018 à 06/07/2018, pelo autor deste 

trabalho. 

A obra corresponde a uma garagem de ônibus planejada para uma grande empresa do 

ramo de transporte rodoviário, com estrutura prevista para comportar alto tráfego de ônibus 

por dia. Essa garagem, projetada em um terreno de 24.437,61 m², com 6.630,00 m² de área 

construída, pode ser dividida em cinco blocos. São eles: 

 

 Abastecimento 

 Administração 

 Alojamento  

 Desencardimento 

 Oficina 

 Refeitório 

 

Como o enfoque deste trabalho são os Fossos de manutenção, não fizemos necessário 

detalhamento dos outros blocos que não seja a Oficina, onde os mesmos estão localizados. 
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Figura 3 – Foto aérea da obra 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 

 

3.1.1 A oficina 

 

A oficina possui aproximadamente 3.700,00 m² e foi construída com estrutura pré-

moldada de concreto e aço (concreto armado), que sustenta toda a obra, composta por: 

estacas, blocos de fundação, pilares, vigas e lajes. A edificação possui dois tipos de lajes, 

moldada in loco com revestimento de EPS e espessura de 13 cm, e lajes alveolares com 21 cm 

de espessura. Ainda foi utilizada estrutura em perfis de aço para cobertura da construção, 

sendo a mesma composta por tesouras enrijecidas por montantes e diagonais formando 

treliças. As paredes externas de algumas áreas da oficina foram executas em Placas Pré-

Moldadas com espessura de 10 centímetros. 

Dentro dos 3.700,00 m², a oficina é composta por diversas áreas, sendo elas: 

 

 Áreas de Limpeza dos ônibus; 

 Almoxarifado; 

 Estoque de pneus; 

 Borracharia; 

 Salas de Ferramentas;  

 Sala de chefe de almoxarife; 

 Sala de chefe da oficina; 

 Banheiro masculino; 
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 Banheiro feminino 

 Sala de baterias; 

 Área dos fossos de manutenção; 

 Funilaria; 

 Sala de tintas; 

 Almoxarife de matérias elétricos; 

 Sala de compressores; 

 Sala de estoque de óleos; 

 Docas; 

 Sala de Lavagem de peças. 

 

3.1.2 Fossos de manutenção 

 

Os fossos de manutenção são valetas estruturadas para revisão, reparos, preservação e 

lavagem dos automóveis. Na oficina em questão, foram construídas quatorze valas de 

manutenção, que serão utilizadas exclusivamente para os ônibus. 

 

Figura 4- Vista aérea da edificação da oficina 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 
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Figura 5 – Vista da parte externa da oficina 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 

  

Figura 6 – Vista interna de parte da oficina 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 

 

3.1.2.1 Passo a passo para construção dos fossos 

 

Para aplicação dos princípios da construção enxuta na execução dos fossos de 

manutenção, primeiramente, é necessário identificar quais foram os procedimentos de 

execução dos mesmos.  

Antes de tudo, foi executado o gabarito no local onde as valas de manutenção se 

localizariam. Em seguida, foi realizado a perfuração e a concretagem das estacas de fundação, 
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e, por fim, a escavação da vala. Os seguintes passos para a execução estrutural de uma 

unidade de fosso foram: Fôrma e concretagem dos blocos de fundação; Compactação do 

fundo; Fôrma, armação e concretagem do fundo do fosso; Armação e fôrmas das paredes 

(utilizando madeirites resinados) in loco, bem como a concretagem das mesmas. Após 

estruturar o fosso, foram feitos os devidos acabamentos, tais como: Execução do piso 

cimentado, chapisco e reboco das paredes, e por fim pintura com tinta epóxi. 

 

Figura 7 - Fosso de manutenção finalizado 

 

Fonte: Foto do autor (2018) 

 

3.2 DESPERDÍCIOS NO MÉTODO REALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS FOSSOS DE 

MANUTENÇÃO 

 

Entre os sete tipos de desperdícios classificados por Shingo (1996) e Ohno (1997), o 

autor deste trabalho pôde observar, durante o processo de execução das valas de manutenção, 

os seguintes desperdícios: de espera, transporte, processamento, movimento e produto final 

com defeito. As atividades observadas que refletem os desperdícios mencionados, serão 

citadas e classificadas logo abaixo: 
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Atividade 1: No início da execução das atividades dos 14 fossos de manutenção, sete 

fossos foram escavados de uma só vez e acabaram sendo deixados em segundo plano devido 

ao tempo de chuva e por outras frentes necessitarem prioridade na mão de obra. Isso fez com 

que as valas fossem escavadas novamente. Os desperdícios identificados nesse processo de 

execução podem ser classificados como desperdício de processamento e desperdício na 

elaboração de produtos defeituosos, por envolver falta de planejamento do processo de 

produção e retrabalhos na execução de uma atividade;   

Atividade 2: Para a execução das fôrmas das paredes dos fossos de manutenção, 

foram utilizados madeirites resinados. Segundo colaboradores da obra, eram usadas cerca de 

15 unidades para formar um jogo de fôrmas. Cada jogo conseguia ser utilizado na execução 

de 3 fossos de manutenção. Nesta etapa da obra foi possível identificar o desperdício de 

processamento, desperdício de movimentos e desperdício na elaboração de produtos 

defeituosos, pois envolve a falta de planejamento no método e repetição de movimentos para 

execução das fôrmas (retrabalho) quando essas não estão mais em condições de serem 

reutilizadas. Destaca-se nessa observação, questões de sustentabilidade que podem ser 

aprofundadas em um trabalho específico sobre essa vertente.  

Atividade 3: Para a preparação da armação e das fôrmas dos fossos, eram utilizados 2 

carpinteiros e 3 armadores, levando cerca de 3 dias para finalizarem a preparação de uma 

unidade fosso antes de sua concretagem. Esse tempo de preparação acontecia devido à 

dificuldade na posição em que os armadores tinham que ficar para executar o serviço, e pelo 

trabalho de instalação das fôrmas das paredes dos fossos. O desperdício de processamento e 

de espera caracterizam essas atividades, pois o mau planejamento do local onde os armadores 

trabalhavam teve como consequência o atraso do serviço dos carpinteiros. 

Atividade 4: Durante o andamento da obra, o local do almoxarife teve de ser alterado, 

fazendo com que a distância percorrida pelos colaboradores aumentasse. O desperdício nos 

movimentos é o exemplo de perda nesse caso, visto que os colaboradores tinham que 

percorrer um maior caminho para chegar ao almoxarife, gerando outros desperdícios como de 

espera e de transporte. 

Atividade 5: Os acabamentos dos fossos de manutenção eram realizados por uma 

empresa terceirizada, que acabou executando serviços de baixa qualidade com relação ao 

chapisco e reboco das paredes, causando retrabalhos. Nesta etapa da execução, o desperdício 

de produtos defeituosos era o mais aparente. 
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3.2.1 Proposta de soluções 

 

Seguindo a ordem do item 3.2, nesta etapa serão abordadas as soluções para tais 

desperdícios:  

 

Atividade 1: Para não ocorrer desperdício de processamento e de elaboração de 

produtos defeituosos nesta etapa da obra, deveria ter existido um planejamento de quando e 

quantos fossos iriam ser escavados por semana. Para que esse planejamento se torne mais 

efetivo, reuniões com os colaboradores participantes da construção dos fossos é de extrema 

importância, a fim de que exponham suas opiniões e agreguem maior qualidade e valor ao 

produto final desta etapa. 

Atividade 2: Com o objetivo de não haver gastos com materiais e movimentos, uma 

boa alternativa para não ocorrer esses desperdícios seria usar madeirites do tipo plastificados, 

pois sua duração é muito maior que os resinados. Segundo conversa com colaboradores, um 

jogo de fôrmas feito com madeirites plastificados poderia ser utilizado nos 14 fossos de 

manutenção. Outra vantagem da troca do tipo de madeirite é que, com a utilização do 

plastificado, os gastos com acabamento como chapisco e reboco, são evitados. O uso de 

fôrmas metálicas poderia substituir as fôrmas de madeirites resinados, aumentando a rapidez 

do processo de produção, diminuindo desperdícios de movimentos, limitando desperdícios de 

esperas por parte dos colaborados da próxima etapa, além possuir uma melhor 

sustentabilidade. 

A utilização de blocos estruturais de concreto é outra maneira de realizar os fossos de 

manutenção sem ter gastos de materiais, movimentos e de tempo.  

Atividade 3: Uma boa solução para essa atividade seria a mudança de local de 

armação dos fossos e fazer o uso de cavaletes com o intuito de formar bancadas de armação 

elevadas, visto que in loco, os armadores estavam tendo dificuldades devido a sua má 

ergonomia.  

Fazer o uso de equipes polivalentes seria uma boa maneira de diminuir o tempo gasto 

com os carpinteiros, os quais não estavam sendo utilizados de forma produtiva, já que seriam 

usados colaboradores que iriam estar preparados para realizar armação e as fôrmas dos fossos. 

Atividade 4: Os desperdícios que mais se destacaram nessa atividade foram o 

desperdício nos movimentos e de transporte. Para evitá-los, o ideal seria uma melhoria no 

layout do canteiro de obras ao adequar o almoxarife em um local estratégico, evitando, assim, 
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perdas em movimentos desnecessários e perdas em tempo e esforço para o transporte de 

produtos e materiais.  

Porém durante a obra, o almoxarife teve de ser alterado para um local não ideal e por 

lá permaneceu até a finalização e entrega da obra. Nesse caso, uma boa alternativa seria a 

demarcação dos caminhos a serem percorridos até o almoxarife, removendo obstáculos 

visuais que atrapalham o bom andamento da produtividade dos colaboradores. 

Atividade 5: Para evitar os desperdícios de produtos defeituosos, novamente, seria 

ideal a contratação de equipes polivalentes para os fossos de manutenção. Estas 

acompanhariam desde a escavação até os acabamentos dos fossos. Como neste caso foi usado 

terceiros para executar os serviços de acabamentos dos fossos, uma boa maneira de evitar 

gastos com retrabalhos, seria o pagamento por fossos concluídos, e não por pagamento por 

m². 

 

3.2.2 Aplicações dos princípios da construção enxuta nas soluções 

 

Ainda seguindo a ordem do item 3.2, nesta etapa serão apresentadas aplicações de 

alguns dos 11 princípios da construção enxuta, propostos por Koskela (1992), para as 

soluções de cada atividade mencionada:  

 

Atividade 1  

 Reduzir a variabilidade: As decisões tomadas através das reuniões com os 

colaboradores irão gerar um padrão de produção, reduzindo as variabilidades e 

as incertezas que são um mal na construção civil; 

 Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor: Uma obra dispondo de 

planejamento e organização, como consequência que atividades que não geram 

valor desapareçam da linha de produção. 

 

Atividade 2  

 Reduzir o tempo de ciclo de produção: A substituição das fôrmas em madeirites 

para fôrmas metálicas ou até mesmo utilização de blocos de concretos estruturais 

levam a diminuição do tempo de produção, concluindo os fossos de manutenção 

de maneira mais rápida; 

 Simplificar através da minimização do número de passos e partes: O uso de 

madeirites plastificados, ou mesmo o uso de fôrmas metálicas, são maneiras de 
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diminuir atividades que não agregam valor na produção dos fossos de 

manutenção. 

 

Atividade 3  

 Reduzir a variabilidade: Alterando o local, a maneira de realizar armações dos 

fossos e os tornar um procedimento padrão, faz com que a produtividade e a 

rapidez na finalização dos fossos de manutenção aumentem;  

 Simplificar através da minimização do número de passos e partes: O uso de 

equipes polivalentes irá fazer com que erros na execução dos fossos diminuam, 

evitando gastos com tempo e materiais. 

 

Atividade 4 

 Reduzir a parcela de atividades que não agregam valor ao produto: Realizando 

uma melhoria no layout do canteiro de obras, o número de atividades que não 

agregam valor para a execução dos fossos de manutenção irá diminuir; 

 Aumentar a transparência do processo: Em situações em que o layout da obra 

não favoreceu e não tinha outra saída, como foi o caso dessa, a demarcação e 

sinalização de caminhos a serem percorridos na obra faz com que desperdícios 

de movimentos e tempo diminuam; 

 Aumentar a flexibilidade das saídas: Nesse caso, é uma consequência do 

aumento de transparência do processo, já que iria haver redução no tempo de 

preparação e troca de ferramentas e equipamentos. 

 

Atividade 5 

 Simplificar através da minimização do número de passos e partes: O uso das 

equipes polivalentes, novamente, irá fazer com que erros na execução dos 

acabamentos dos fossos diminuam ou não aconteçam, evitando gastos com 

materiais, tempo e mão de obra;  

 Reduzir o tempo de ciclo de produção: Se a mão de obra continuar sendo 

terceirizada, o pagamento por finalização dos fossos de manutenção e não por 

m², reduzirá o tempo de produção. Assim, erros por falta de atenção ou até 

mesmo por falta de habilidade técnica tenderão a desaparecer, já que a empresa 

não receberá o pagamento até a conclusão dos fossos de manutenção. 
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3.3 RESUMO DO ESTUDO DE CASO 

 

  Após a descrição das cinco atividades identificando seus desperdícios, solucionando-

os e aplicando os princípios da Construção Enxuta, o autor deste trabalho elaborou os quadros 

1 e 2 para melhor visualização do estudo de caso. 

 

Quadro 1 – Resumo do estudo de caso 

 ATIVIDADE 01 ATIVIDADE 02 

APRESENTAÇÃO DAS 

ATIVIDADES  

Escavação de 7 Fossos de uma vez, 

deixados em segundo plano. Devido a: 

o Chuvas; 

o Outras frentes necessitando de 

mão de obra. 

Utilização de madeirites resinados para 

formas das paredes dos Fossos. 

o 15 unidades para um jogo de fôrmas; 

o 1 jogo só conseguia ser reutilizado 3 

vezes. 

IDENTIFICAÇÃO DE 

DESPERDÍCIOS 

 Processamento; 

 Elaboração de produtos 

defeituosos. 

 Elaboração de produtos defeituosos; 

 Movimentos; 

 Processamento. 

SOLUÇÕES PARA OS 

DESPERDÍCIOS 

 Planejamento para as escavações; 

 Reuniões com colaboradores. 

 Madeirites plastificados;  

 Fôrmas Metálicas; 

 Blocos Estruturais.  

APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS LEAN  

 Redução da variabilidade; 

 Redução da parcela de atividades 

que não agregam valor. 

 Redução do tempo de ciclo de 

produção; 

 Simplificar através da minimização 

do número de passos ou partes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Quadro 2 - Resumo do estudo de caso 

 ATIVIDADE 03 ATIVIDADE 04 ATIVIDADE 05 

APRESENTAÇÃO 

DAS ATIVIDADES  

3 dias para Preparação da 

fôrma e armação dos 

fossos. Devido à: 

o Má ergonomia dos 

armadores; 

o Espera por parte dos 

carpinteiros. 

Alteração do local do 

almoxarife durante o 

andamento da obra, 

aumentando a distância ao 

ser percorrido pelos 

colaboradores da obra. 

Baixa qualidade na 

execução de chapisco 

e reboco, realizada por 

empresa terceirizada. 

IDENTIFICAÇÃO 

DE DESPERDÍCIOS 

 Processamento; 

 Espera. 

 Movimentos;  

 Espera; 

 Transporte. 

 Produtos 

defeituosos. 

SOLUÇÕES PARA 

OS DESPERDÍCIOS 

 Mudança do local de 

armação; 

 Equipes polivalentes. 

 Melhoria no Layout da 

obra; 

 Demarcação de 

caminhos e sinalização. 

 Equipes 

polivalentes; 

 Pagamento por 

fosso concluído e 

não por m². 

APLICAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS LEAN  

 Redução de 

variabilidade; 

 Minimização do 

número de passos ou 

partes. 

 Redução de parcela e 

atividades que não 

agregam valor; 

 Aumentar a 

transparência do 

processo; 

 Aumentar a 

flexibilidade nas 

saídas. 

 Minimização do 

número de passos 

ou partes; 

 Redução do 

tempo de ciclo de 

produção. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Após apresentado o conteúdo desse artigo, é possível concluir que os conceitos do 

Lean construction promovem economias que vão além das mensuráveis, impactam 

especialmente na produtividade das equipes e qualidade das entregas em parte ou no todo da 

obra. Embora o material tenha abordado apenas um espaço (fossos de manutenção), existem 

inúmeros outros componentes de uma obra desse porte que, se analisados, indicarão ainda 

mais possibilidades de intervenções positivas e definições mais econômicas. Sejam elas, 

como apresentado ao longo do artigo, de recursos, tempo, mão de obra, entre outros.  

É importante salientar que esses princípios podem ser aplicados em obras de pequeno 

porte. Ou seja, cabem e são importantes em qualquer exercício da Engenharia. O autor 
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entende que é um tema fundamental para os profissionais do ramo, e deixa indicado a 

possibilidade de inúmeros desdobramentos desse trabalho para outros acadêmicos.  

Embora os resultados não possam ser apresentados de forma numérica, tendo em vista 

que seria necessário aplicar as soluções em obra para depois mensurar os resultados em 

termos comparativos e então aplicar dados estatísticos, é certo que o raciocínio conceitual 

apresentado direciona o plano de ações, que dentro da etapa de Planejamento (fundamental 

dentro do Gerenciamento de Obras), corresponde ao guia da forma como as atividades 

deverão ser executadas.  

Sendo assim, fica a indicação da leitura desse artigo como fonte de conhecimento 

introdutório ao assunto Lean Construction, e o convite para que outros profissionais 

desmembrem e apliquem as sugestões aqui mencionadas em outras obras. 
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