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RESUMO 

O presente trabalho analisa as produtividades obtidas de dados coletados em uma obra, onde foi realizado 
o controle das atividades, por intermédio de um cronograma físico (Linha de Balanço) e a implantação do 
5S. Tem como objetivo uma maior visibilidade dos processos possibilitando o controle da duração das 
atividades, proporcionando índices de produtividades com maior confiabilidade. Os índices foram 
coletados diariamente pelo próprio pesquisador, no canteiro de obras onde foram realizados, o 
planejamento e a implantação de um programa de qualidade, baseado na filosofia do 5S. Os dados 
coletados diariamente foram obtidos devido ao controle do cronograma físico, obtendo um valor de 
produtividade por atividade, já os dados coletados pelas fichas de pagamento do empreiteiro, obteve-se 
um valor de produtividade em hH/m2 por função desempenhada no canteiro de obras. Foi verificado no 
estudo que o planejamento e o 5S, contribuem significativamente para a racionalização dos serviços. 
Especificamente o planejamento (Linha de Balanço) possui sua contribuição possibilitando o 
seqüenciamento das atividades, fazendo com que os funcionários desenvolvam o efeito aprendizado, que 
proporciona ao longo do tempo um aumento da produtividade. No que diz respeito ao 5S a sua maior 
contribuição está relacionada a satisfação dos funcionários, que passam a trabalhar com maior motivação, 
conseqüentemente produzindo mais.  

ABSTRACT 
The present work analyzes the obtained productivities from data collected in a construction site, where 
the control of the activities was accomplished, through a physical schedule (Balance of Line) and the 
implantation of the 5S. It  has as objective a better visibility of the processes allowing  the control of the 
duration of the activities, providing indexes of productivities with grater reliability. The indexes were 
collected daily by the researcher, in the construction site where the planning and the implementation of a 
quality program were accomplished, based on the philosophy of the 5S. The data collected daily were 
obtained due to the control of the physical schedule, obtaining a productivity value for activity, now the 
data collected by the records of the contractor's payment has obtained a productivity value in hH/m2 by 
role carried out in the construction site. It was verified in the study that the planning and the 5S 
contribute significantly to the rationalization of the services. Specifically the planning (Balance of Line) it 
possesses its contribution making possible the sequencing of the activities, making the employees to 
develop the learning effect that provides along the t ime an increase of the productivity. Regarding the 5S, 
its largest contribution is consequently related to the employees' satisfaction that start to work with grater 
motivation, thus producing more.    

Palavras chaves: produtividade, efeito aprendizado, planejamento, 5S 
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1- INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas no final dos anos 70 e início dos anos 80 refletem 
atualmente na economia, na política, na cultura e no social, fazendo com que o cliente 
da engenharia civil se torne mais ciente de seus direitos e conseqüentemente mais 
exigente. Tendo em vista essas questões, muitas empresas têm procurado soluções para 
melhorar o canteiro de obra e a qualidade de seus empreendimentos. 

Por esse motivo as empresas construtoras estão cada vez mais preocupadas em obter 
dados confiáveis da produtividade de sua mão-de-obra para melhor observar os 
resultados de seus processos construtivos. Através desses dados poderão estimar melhor 
a durabilidade das atividades e obtendo um orçamento mais preciso. 

Tendo em vista essas questões a serem atingidas, os programas de qualidade em 
canteiros de obras e o planejamento são ferramentas úteis para se ter o controle da 
produtividade da mão-de-obra no canteiro. 

2- REVISÃO TEÓRICA 

"Produtividade é a capacidade de se produzir mais e melhor, em menos tempo, com 
menor esforço, sem alterar os recursos disponíveis" (SILVA, 1996 apud MARCHIORI, 
1998). 

Segundo SCARDOELLI et al (1994), os índices de produtividade de mão-de-obra no 
Brasil são relativamente baixos quando comparados a outros países. Esta produtividade 
baixa é devida há vários problemas como os gerenciais, a da falta de planejamento das 
atividades auxiliares, a movimentação excessiva de materiais dentro do canteiro, a falta 
de equipamentos e ferramentas adequados para execução dos serviços, a falta de 
compatibilidade dimensional dos materiais, entre outros fatores. A maioria destas 
questões levantadas pode ser solucionada facilmente através de intervenções simples da 
gerência do canteiro. 

Para THOMAS et al (1990) podem ser relatados os seguintes fatores que afetam a 
produtividade como, categorizados como referentes à mão-de-obra, às características do 
projeto, às condições do canteiro, ao controle gerencial, aos métodos construtivos e à 
estrutura organizacional do projeto. 

Segundo HERNANDES (2002), o fator mais importante para estabelecer índices de 
produtividade confiáveis é a organização, pois é através dela que irá obter a 
racionalização dos recursos e materiais disponíveis, fator fundamental para que a 
empresa consiga elevar sua eficiência e aprimorar a eficácia. 

Para HERNADES et al (2002) num estudo realizado mostra que ocorre desmotivação 
dos funcionários quanto ao uso dos equipamentos de segurança, quando estes são 
impostos à sua utilização, portanto há necessidade de uma conscientização prévia para 
que os mesmos entendam a importância da utilização dos equipamentos de segurança. 

No estudo realizado por SERPELL (1993), alguns fatores que provocam baixa 
produtividade são horas-extras, cansaço dos operários, erros e omissões no 
planejamento, modificações no projeto durante a execução, composição de tamanhos 
inadequados das equipes de trabalho e excesso de tempo gasto para a tomada de 
decisões. 
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Segundo o mesmo autor são vários os fatores que tendem a melhorar a produtividade, 
dentre os quais podem ser citados: a utilização de técnicas modernas de planejamento, o 
pré-planejamento de todas as operações, programações de curto prazo com definição de 
equipes e uma boa supervisão dos trabalhos. A repetição de uma tarefa, o treinamento e 
a aprendizagem na sua execução, enfim a experiência, também conduzem a um aumento 
da produtividade (HEINECK, 1991).  

O autor ainda enfatiza de que a repetição das atividades leva a um fenômeno conhecido 
como “efeito aprendizado”, que ocorre especificamente em canteiros de obra 
organizados, planejados e que o ritmo de trabalho é determinado pelo operário e não por 
máquinas. 

Conclusão semelhante se observa também no estudo realizado por MARCHIORI (1998) 
referentes aos itens mencionados por HEINECK, (1991). 

3- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento foi financiado pelo Governo Federal no sistema de financiamento 
habitacional chamado PAR (Programa de Arrendamento Residencial). 

O programa tem como objetivo atender exclusivamente à necessidade de moradia da 
população com renda familiar mensal de até 6 salários mínimos, concentrada nas 
regiões metropolitanas e nos centros urbanos de grande porte. 

A obra era composta por 9 blocos residenciais que foram construídos em 12 meses, 
atendendo o seqüenciamento da Linha de Balanço, portanto as equipes se deslocavam 
pelos blocos mantendo sempre o seqüenciamento das atividades. Isso possibilitou em 
determinados momentos na obra, ocorrer a execução de todas as atividades ao mesmo 
tempo, porém em blocos diferentes. 

O empreendimento apresenta os seguintes dados, como é mostrado no Tabela 1 

Tabela 1: Dados do empreendimento 

Elemento Números 

Pavimento tipo 197,75m2 

Caixa d`água  8,26m2 

Capacidade total da caixa d`água  10.324l 

Área total por bloco  813,59m2 

Área total dos blocos 7.322,310m2 

Número total de unidades habitacionais 144un 

Área do terreno  9.343,74m2 

Área total edificada 7.476,13m2 
 

Para melhor caracterizar o empreendimento existe algumas fotos que podem ser 
visualizadas no seguinte site: www.edinaldogonzalez.hpg.com.br . 
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4- METODOLOGIA 

O grande problema de conseguir dados de produtividade é obter a precisão das 
informações e poder recompor no processo. Esse problema foi amenizado nesse estudo, 
pois a coleta foi realizada diariamente pelo próprio pesquisador, em um canteiro de 
obras que foi planejado e implantado o 5S. 

O controle sistemático do cronograma físico facilitou a coleta de dados de 
produtividade. Inicialmente o objetivo principal era utilizar essas ferramentas (Linha de 
Balanço e o cartão de produção) para controlar as atividades na obra garantindo a 
entrega da obra no prazo. No entanto se percebeu que seria fácil verificar também a 
produtividade média dessa mão-de-obra. 

Foi desta maneira que no final da obra, 12 meses, pode se fazer uma média de todos os 
dados coletados nesse estudo de caso, conseguindo assim obter dados mais próximos da 
realidade. 

Um outro dado muito importante foi a utilização das fichas de pagamento da mão-de-
obra do empreiteiro, que possibilitou obter um valor total de hH/m2 utilizada no 
empreendimento. 

5- RESULTADOS 

A mão-de-obra utilizada nesse empreendimento era parte mensalista e contratada. A 
mão-de-obra a contrato eram em sua maioria as atividades de maior facilidade de 
medição, de um modo geral as atividades da Linha de Balanço, como por exemplo, 
alvenaria, reboco de parede, reboco externo, piso cerâmico, pintura interna e pintura 
externa. 

Os índices coletados ao longo de 12 meses de obra poderão ser resumidos no ANEXO I, 
que revela uma quantidade média da produtividade utilizada num empreendimento de 
7.500 m2 que poderá ser verificado em maiores detalhes no trabalho realizado por 
GONZALEZ (2002). 

No empreendimento estudado foram realizados vários treinamentos com mão-de-obra. 
É importante salientar que o estudo de caso foi implantado um programa de qualidade 
5S e a obra seguiu um cronograma físico baseado na Linha de Balanço. 

A Figura 1 mostra um desses treinamentos de 5S para os funcionários da obra. 

 

Figura 1- Treinamento de 5S aos funcionários da obra - 
www.edinaldogonzalez.hpg.com.br 



 

 
III Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção 

III SIBRAGEC 
UFSCar, São Carlos, SP - 16 a 19 de setembro de 2003  

 
Para LOSSO (1995), um sistema construtivo tradicional racionalizado, corresponde ao 
uma quantidade de hH/m2 que pode variar entre 20 a 35 hH/m2. 

O estudo de caso em questão associou ferramentas de planejamento e de qualidade em 
canteiro de obras (5S) e obteve resultados importantes, apresentando uma produtividade 
média (20,73hH/m2) no limite inferior ao apresentado por LOSSO (1995) evidenciando 
um processo racionalizado, como pode ser verificado no Tabela 2:  

Tabela 2: Índice de produtividade por função 

Nº Função hH/m² Nº Função hH/m² 

01 Servente 6,68 13 Contra-mestre Pedreiro 0,09 

02 Pedreiro 4,91 14 Contra-mestre Carpinteiro 0,18 

03 1/2 Pedreiro 0,02 15 Contra-mestre Armador 0,09 

04 Carpinteiro 2,11 16 Almoxarifado 0,21 

05 1/2 Carpinteiro 0,21 17 Administração 0,27 

06 Armador 0,94 18 Técnico Edificação 0,28 

07 1/2 Armador 0,37 19 Cozinheiro 0,29 

08 Pintor 1,39 20 Encanador 0,39 

09 Azulejista 0,45 21 Eletricista 0,51 

10 Rejunte 0,21 22 Marceneiro 0,35 

11 Vigia 0,27 23 Faxineira - limpeza nos aptos 0,04 

12 Mestre 0,47    

Sub-Total 18,03 Sub-Total 2,70 

Total 20,73 
 

Outro fator importante para a racionalização do uso da mão-de-obra foi a utilização da 
Linha de Balanço. Essa ferramenta possibilitou o seqüenciamento das atividades 
garantindo o surgimento do efeito aprendizado. 

6- CONCLUSÃO 

O trabalho realizado mostrou de forma bastante forte a importância de um planejamento 
e a organização do canteiro de obras (5S), para a obtenção dos dados de produtividade.  

A empresa terá dados de produtividade confiáveis a partir do momento que o seu 
canteiro de obras for organizado, caso contrário ela estará obtendo valores que não 
condizem com a realidade da mão-de-obra utilizada. 

O trabalho também mostra que com a organização do canteiro de obras e a utilização de 
um planejamento implicam em dados de produtividade melhores, mais racionalizados. 
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