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RESUMO 

O trabalho busca mostrar a implantação de indicadores de produtividade e conseqüente 

análise dos fatores que influenciaram tais índices na alvenaria de vedação com blocos de 

concreto e contrapiso de uma obra em execução na cidade de Goiânia. Os métodos utilizados 

são medições diárias de produtividade das equipes com o conseqüente acompanhamento dos 

serviços de acordo com os procedimentos descritos pela construtora, coleta de dados a partir 

de uma planilha de medições com as características de detalhamento dos dados e um diário de 

obra relatando os problemas causados no dia-a-dia. Com os dados e a análise é possível 

descrever os verdadeiros fatores que influenciaram na produtividade, propondo melhorias 

para os campos de atuação e diretrizes para ações corretivas dos problemas gerados e 

permitindo concluir e confirmar resultados descritos por autores renomados. 

 

Palavras-chave: Produtividade. Indicadores. Alvenaria. Contrapiso. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

O setor da construção civil tem se deparado com uma série de problemas, em 

especial relacionados à falta de mão-de-obra qualificada no mercado, tanto para colaboradores 

no setor de execução como no de planejamento. Uma das formas para minimizar tais tipos de 

problemas é a implantação de ferramentas de medições de desempenho que buscam controlar 

a eficiência dos processos e, consequentemente, permitir a análise de causas que 

comprometem tal eficiência. 

Entre as ferramentas de medições de desempenho, encontra-se a construção de 

indicadores de qualidade e produtividade para as diversas áreas de produção das empresas. A 

implantação de indicadores de produtividade em canteiros de obras permite ao engenheiro 

gestor saber o que acontece durante todo o processo de construção do empreendimento, 

podendo determinar uma série de estatísticas reais quanto ao dimensionamento de equipes, 

controle de serviços, controle de gastos, insumos, entre outros, aos quais se podem ter 

mensuração. 

Como a preocupação com o controle de custos e prazos são os pontos mais 

determinantes de construção de um empreendimento, a qualidade tem que vir como aliada 

destes fatores para atuar integralmente, de modo que a execução ocorra com eficiência e não 

sejam gerados problemas posteriores. 

Tradicionalmente tal controle vem sendo feito através da própria experiência dos 

profissionais envolvidos com o gerenciamento da obra. Entretanto, essa vem mostrando não 

ser tão eficaz pelo fato da descontinuidade e heterogeneidade dos colaboradores de cada 

região, precisando assim de uma determinação maior de certeza entre o que fora planejado e o 

real. 

Este trabalho busca confirmar a importância da implantação de ferramentas de 

medição de desempenho de processos construtivos. Para uma completa análise e controle dos 

serviços, é necessária uma coleta dos fatores que influenciam a produtividade como um todo, 
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permitindo, assim, a percepção dos problemas que mais acarretam transtornos no cotidiano do 

canteiro de obras. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

A pesquisa foi realizada para se ter uma análise da adequação real do canteiro de 

obras quanto a todos os fatores que podem vir a influenciar o cotidiano de execução do 

empreendimento. Busca-se essencialmente em como amenizar tais problemas para que os 

mesmos não se repitam em novos empreendimentos, além de propiciar uma previsão realística 

que permita determinar prazos aceitáveis e dimensionamento de insumos e colaboradores 

corretamente.  

A implantação de indicadores de produtividade vem proporcionar um 

acompanhamento detalhado dos serviços executados, permitindo uma completa análise da 

própria mão-de-obra que vem sendo oferecida no mercado, tanto no caso de subcontratações 

quanto fixa.  

A interatividade entre logística e planejamento é um dos ideais mais consistentes a 

serem adotados dentro da concepção de um empreendimento, já que este depende diretamente 

de um controle para que as previsões sejam realistas e que tudo o que fora programado seja 

executado. 

Com essa interatividade é possível propor parcerias com subcontratados e 

fornecedores, para que se possa trabalhar com conceitos mais modernos de gestão como o 

Just in time, que preconiza conseguir tudo o que se precisa no momento correto de utilização, 

ou seja, um canteiro de obras enxuto e sem estoque de materiais, levando à racionalização dos 

processos e conseqüente melhoria do produto acabado. 

1.3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é implantar indicadores de produtividade necessários 

para um controle satisfatório do andamento dos serviços de alvenaria e contrapiso em um 

canteiro de obras. 

Os objetivos específicos são: 
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 Aplicar métodos de avaliação da produtividade através da análise de dois 

serviços: alvenaria e contrapiso; 

  Descobrir e analisar os motivos influenciadores da produtividade para os 

dois serviços escolhidos; 

 Analisar como a variabilidade relacionada à mão de obra interfere de um 

modo geral na produtividade dos serviços estudados; 

 Propor diretrizes para ações de melhoria relativas aos serviços estudados. 

1.4. METODOLOGIA 

A pesquisa tem caráter exploratório e se configura como um estudo de caso. 

Aliada a idéia de medição da produtividade foram feitos cartões de coleta de dados para que 

em campo se possam ter dados de entrada num formato para medir o que fora produzido 

diariamente nos serviços analisados. Também foram criadas planilhas de processamento dos 

dados coletados em campo para que, em formato gráfico, possa ser mostrada a variação 

quanto à medição do desempenho. 

Com a análise da medição foi calculada a Razão Unitária de Produção (RUP) que 

compreende todo o status estatístico e real da obra como um todo, mostrando seus números 

relativos aos dias de alta e baixa produtividade. 

Através de tais cartões de medição, foram coletados os principais fatores que 

influenciaram e determinaram os valores de produtividade diários, conseguindo com que se 

tenha uma análise completa dos serviços estudados, gerando assim conclusões satisfatórias 

quanto ao que fora pré-determinado e propostas de melhorias para a empresa estudada. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ASPECTOS CONCEITUAIS RELATIVOS À PRODUTIVIDADE 

Produtividade pode ser definida como a quantidade de bens ou serviços 

produzidos por um fator de produção, ou seja, é a relação entre produtos ou serviços e 

insumos. A produtividade é mensurada através de índices obtidos da razão entre uma 

determinada quantidade física de produção e o tempo de duração do trabalho para realizá-la, 

assim como mostra a equação a seguir. 

   (2.1) 

Os índices de produtividade são utilizados para o controle de eficiência, através da 

comparação de valores referenciais (índices históricos do setor, índices históricos da empresa, 

índices objetivos do projeto). 

Produtividade para Souza (1996) trata-se da relação entre as saídas geradas por 

um processo produtivo e os recursos empregados na obtenção de tais saídas, conforme pode 

ser visualizado na Figura 2.1. 

O estudo da produtividade é uma análise física de seus recursos, não subsidiando 

qual seja. 

ENTRADAS

ESFORÇOS 

DA 

SOCIEDADE

R$

MÃO-DE-OBRA

MATERIAIS

EQUIPAMETOS

SERVIÇOS 

OBRA

R$
BEM ESTAR DA 

SOCIEDADE

SAÍDAS

SOCIAL

FINANCEIRA

FÍSICA

 

Figura 2.1 - Diferentes abrangências do estudo da produtividade (adaptado de Souza, 2000) 
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2.2. PRODUTIVIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Quanto aos índices de produtividade na construção civil há constatação de intensa 

variabilidade nos indicadores. Alguns autores têm abordado que os valores de consumo de 

mão-de-obra apresentam variações da ordem de +/- 20% (MARCHIORI et al, 2000). Apesar 

de haver indicações de uso de gráficos de controle para a produtividade (SANTOS, 2004), até 

o momento não se observa uma metodologia completa de levantamento e análise de dados da 

produtividade, adequada às características do setor (HEZEL e OLIVEIRA, 2001; 

POZZOBON et al,, 2007). 

Conforme Santos (2004), a medição do desempenho possibilita à empresa situar-

se no mercado e observar onde seus indicadores se enquadram: produtividade com um valor 

mínimo, médio e máximo. O ideal é que ele se aproxime do valor mínimo (Hh/quantidade), 

pois esse representa o melhor aproveitamento de seus recursos de produção e pode ser obtido 

ao seguir recomendações de melhoria para o respectivo processo. 

Na construção civil tais índices são medidos normalmente através do mencionado 

acima, ou seja, homens-hora gastos na execução de um serviço - tais como homens-hora por 

m
2
 de alvenaria - ou no produto como um todo - tais como homens-hora por m

2
 de obra 

(OLIVEIRA, 1987; 1999). 

Segundo Araújo e Souza (2001), o setor da construção civil permaneceu inibido 

para a conscientização e motivação quanto à questão da produtividade; soma-se a isto, a 

reduzida existência de indicadores que permitam medir a situação setorial, em termos de 

produtividade, ficando, assim, dificultosa a avaliação de desempenho. 

Carraro (1998 apud Araújo; Souza, 2001) aponta que, dentre os benefícios 

possíveis de serem alcançados com o estudo da produtividade da mão-de-obra, merecem 

destaque: 

 previsão do consumo da mão-de-obra; 

 previsão de duração dos serviços; 

 avaliação e comparação de resultados; 

 desenvolvimento / aperfeiçoamento de métodos construtivos. 

A produtividade, segundo Silva (1997 apud MARUOKA; SOUZA, 1999), está 

ligada intrinsecamente ao lucro; a empresa com alto índice de produtividade terá custos de 
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produção mais baixos, podendo oferecer produtos a preços mais baixos que seus concorrentes, 

ou trabalhar com maiores margens de lucro. 

Um dos pontos principais destaques nas modernas teorias de produção (lean 

production, just-in-time, qualidade total) é a identificação e controle da variabilidade nos 

sistemas produtivos. Técnicas, como o controle estatístico do processo, são utilizadas em 

diversas indústrias para manter o controle de itens do processo produtivo, dentro de 

parâmetros aceitáveis. Considera-se a manutenção da variabilidade dentro de parâmetros 

fixados nos indicadores da produção, como um indício de bom desempenho na fabricação dos 

produtos (HEZEL e OLIVEIRA, 2001). 

O setor de edificações é caracterizado, ainda hoje, por um elevado índice de 

desperdícios seja de recursos materiais, humanos, financeiros ou temporais. Segundo 

Sabbatini (1989 apud ARAÚJO, SOUZA, 2001), o desperdício de recursos é traduzido por 

uma produtividade destacadamente inferior, quando comparada a de outros segmentos 

industriais. 

Esse montante dos desperdícios na construção de edifícios reflete a situação de 

atraso em relação aos outros segmentos econômicos e industriais da sociedade. Os índices 

variam de 70% dos recursos, no caso da mão-de-obra, conforme a divulgação do prêmio 

Jovem Cientista - CNPq em 1995 (SOUZA, 1996), até 30% do custo total das edificações 

(PICCHI, 1993 apud ARAÚJO e SOUZA, 2001). 

A mão-de-obra é o recurso mais precioso participante da execução de obras de 

construção civil, não somente porque representa alta porcentagem do custo total, mas 

principalmente, em função de se estar lidando com seres humanos, que têm uma série de 

necessidades que deveriam ser supridas. A medição da produtividade pode ser um 

instrumento importante para a gestão da mão-de-obra, podendo subsidiar políticas para 

redução de custos e aumento da motivação no trabalho (THOMAS e YAKOUMIS, 1987; 

SANDERS e THOMAS, 1991; SOUZA e THOMAS, 1996, apud SOUZA, 2000). 

2.3. MEDIÇÃO DE PRODUTIVIDADE E RAZÃO UNITÁRIA DE 

PRODUÇÃO 

A forma mais direta de se medir a produtividade diz respeito à quantificação da 

mão-de-obra necessária (expressa em homens-hora demandados) para se produzir uma 

unidade da saída em estudo (SOUZA, 2000). 
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Segundo Oliveira (1999) a realização de estudos quantitativos sobre produtividade 

de obras é fundamental na obtenção de mais dados que possam validar os modelos preditivos 

de aprendizagem em obras. Além disso, os dados de produtividade e os modelos preditivos 

podem levar a planejamento e programação de obras mais precisos, e que venham a permitir o 

estabelecimento de índices mais confiáveis para manutenção e melhoria da produtividade de 

obras, como se busca atualmente nos programas de qualidade e produtividade empregados em 

empresas construtoras. 

Thomas e Yakoumis (1987) propuseram um modelo de medição e análise da 

produtividade da mão-de-obra, concebido especificamente para a Indústria da Construção 

Civil, o qual foi denominado Modelo dos Fatores (Figura 2.2). O efeito dos distúrbios 

causados por vários fatores gera uma curva real de produtividade, cuja forma é irregular, e 

cuja interpretação é difícil. Entretanto, se os efeitos destes fatores puderem ser 

matematicamente extraídos da curva real, obter-se-á uma curva que representará a 

produtividade potencial para o serviço em questão. Esta curva conterá o desempenho básico 

da atividade, que pode ser associado a um possível componente resultante das melhorias 

oriundas das operações repetitivas (efeito aprendizado). 

 

Figura 2.2 – Modelo dos Fatores para produtividade na construção (THOMAS; YAKOUMIS, 1987). 

Curva real: representa um resultado hipotético de uma medição afetada em 

campo; 

Curva A: mostra a produtividade real debitada dos efeitos das anormalidades 

eventualmente presentes; 
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Curvas B, C e D: são obtidas a partir as curva A à medida que se subtraem 

matematicamente os efeitos dos fatores normais influenciadores, levantados durante a coleta 

de dados; 

Curva de referência: mostra a produtividade obtenível caso não houvesse 

influência de fatores que diferem da condição de referência. 

O Modelo dos Fatores é diferente de outros modelos porque foca produtividade no 

nível da equipe de trabalhadores, levando em conta o efeito da curva de aprendizagem e 

inclusão de vários outros fatores que podem ser mensurados (ARAÚJO; SOUZA, 2001). 

Segundo Araújo e Souza (2001) o Modelo dos Fatores tem as seguintes 

qualidades que fazem do tal um modelo de escolha apropriada: 

 Barato: o sistema de mensuração é fácil e apresenta baixos custos de 

implantação; 

 Simples: os dados requeridos são poucos e apresentam facilidade na coleta 

em campo; 

 Rápido: a retroalimentação é rápida, de forma que as ações corretivas 

podem ser tomadas mesmo durante atividades de curta duração; 

 Comparativo: informações e dados coletados, analisados e estudados 

possibilitam a comparação entre diferentes empreendimentos. 

 Apurado: os resultados refletem o que está ocorrendo. 

Para controle da produção, utilizam-se tais gráficos de controle, montados a partir 

de dados de avaliação de características de amostras coletadas periodicamente, ao longo da 

fabricação dos produtos. Estes gráficos podem ser usados para distinguirem-se as causas 

especiais de variação da produção das causas crônicas. Quando há muita instabilidade dos 

processos, ela é refletida na variabilidade dos dados. Contudo, com eles podem-se estabelecer 

valores de referência para avaliação do desempenho atual ou de alternativas de produção. Os 

fatos esporádicos que causam grandes variações devem ser devidamente anotados, servindo 

como subsídio para futuras investigações a fim de eliminar as suas causas (SANTOS, 1995 

apud HEZEL; OLIVEIRA, 2001). 

A produtividade da mão-de-obra pode ser definida como a eficiência na 

transformação de esforço humano em produtos de construção. O indicador denominado Razão 

Unitária de Produção (RUP) é a relação do número de homens-hora por quantidade de serviço 

(SOUZA, 1996).  
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Uma das respostas da RUP é mostrar que quando esta está em alta, não ocorreu 

uma boa produção no dia. A RUP pode ser mensurada com relação a diferentes intervalos de 

tempo (dia, semana, ciclo, cumulativo, potencial), permitindo aos indicadores assim obtidos, 

diferentes utilidades quanto ao processo de gestão da produção de um serviço. Um dos 

objetivos principais dos estudos que envolvem a RUP é possibilitar que a produtividade de 

uma futura obra possa ser prevista, através do acúmulo de experiências, tratando-as 

estatisticamente. 

2.3.1. Tipos de RUP 

Segundo Souza (1996), pode-se obter os seguintes tipos de RUP: 

 RUP diária (calculada a partir dos valores de homem-hora e quantidade de 

serviço relativo ao dia de trabalho em análise); 

 RUP cumulativa (calculada a partir dos valores de homens-hora e 

quantidade de serviço relativo ao período que vai do primeiro dia em que se estudou a 

produtividade até o dia em questão);  

 RUP cíclica (calculada em relação ao ciclo de execução de um 

determinado serviço) e  

 RUP potencial (é representativa de um bom desempenho passível de ser 

repetido muitas vezes na obra que esteja sendo avaliada, sendo matematicamente 

expressa como a mediana das RUP diárias cujos valores estejam abaixo da RUP 

cumulativa ao final do período de estudo). 

Abaixo estão relacionados os modelos de gráficos das RUPs apresentadas. 
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Figura 2.3 – Diferentes tipos de RUP (ARAÚJO; SOUZA, 2001) 

 

Esse indicador é de obtenção relativamente simples em nível de empresa, porque é 

possível padronizar as formas de coleta nas obras. Além disso, a maioria dos processos na 

construção civil ainda usa intensivamente a mão-de-obra. Quanto à medição da produção, esta 

se refere ao nível de atividades ou serviços, tais como: alvenaria, revestimentos e 

pavimentação. Na medição do insumo mão-de-obra considera-se a equipe diretamente 

relacionada à atividade (SOUZA, 2000 apud HEZEL; OLIVEIRA, 2001). 

RYSER (1999 apud HEZEL; OLIVEIRA, 2001) define como produtividade 

cumulativa a relação entre horas trabalhas ou Homens-hora (Hh) gastos, dividido por 

Homens-hora estimado, onde os gastos são de fato a quantidade de horas consumidas e o 

estimado, a quantidade contida no orçamento para a execução do serviço. 

Já a RUP potencial é aquela possível de ser obtida em dias normais de trabalho, 

isto é, quando se desconsidera a presença de anormalidades, atenta-se para a importância de 

se determinar valores para a RUP que considerem eventuais anormalidades no decorrer de um 

determinado período (ARAÚJO; SOUZA, 2000). 

Apesar de, na maioria das vezes, as definições sobre como medir a produtividade 

representarem uma razão entre entradas e saídas do processo que se deseja avaliar, pode haver 

variações quanto a sua abrangência, ao que se mede como entradas e saídas e à constituição 

da razão entre entradas e saídas, entre outros (SOUZA, 1996 apud ARAÚJO; SOUZA, 2001). 



Implantação de indicadores de produtividade para os serviços de alvenaria e contrapiso ...            22 

 

H. B. Machado, J. B. Fagundes, P. H. B. Ribeiro 

SOUZA (2000) descreve alguns fatores que podem variar a produtividade e 

devem ser contemplados na medição dos dados de entrada e saída, tais como: 

 Operários recebendo prêmios por produção, o que os faz trabalhar mais do 

que a jornada normal sem, no entanto, se computar isto no cartão normal de horas 

trabalhadas, já que os benefícios viriam em função da tarefa feita e não das eventuais 

horas-extras cumpridas; 

 Em certos dias, embora o trabalhador esteja disponível para o trabalho, 

ocorre algum problema, alheio à sua vontade, que o impede de trabalhar durante uma 

parte da jornada como, por exemplo, a quebra do equipamento de transporte de blocos 

e argamassa, uma chuva torrencial ou a falta de material; 

 Alguns pesquisadores têm a política de quantificar o tempo útil da mão-de-

obra, descontando eventuais ociosidades ocorridas ao longo da jornada de trabalho. 

A variabilidade dos índices de produtividade na construção civil é normal, se 

estiver situada na faixa de 0,80 a 1,20 da produtividade prevista. Caso os valores da 

produtividade média fiquem foram desta faixa, há problemas na condução do serviço e 

ocorreram situações que devem ser investigadas, pois interferiram na produtividade. A seguir, 

apresenta-se o gráfico ilustrando estes conceitos na Figura 2.4 (RYSER, 1999 apud HEZEL; 

OLIVEIRA, 2001). 

 

Figura 2.4 – Variabilidade da produtividade média (HEZEL; OLIVEIRA, 2001) 

Souza (1996) define as possíveis produtividades esperadas para um serviço na 

forma de uma faixa de valores, indo de um valor mínimo a um máximo, passando por um 

valor mediano (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Idéia genérica quanto à adoção da RUP (adaptado de Araújo; Souza, 2001) 

Logicamente que a produtividade da mão-de-obra, para um dado serviço, pode 

variar dentro da mesma obra, ou em obras diferentes. Essas variações podem ser explicadas 

pela presença de fatores como conteúdo (tipo e grau de dificuldade do trabalho a ser 

executado); contexto (equipamento disponível para a execução); anormalidades (chuvas 

torrenciais, falta de energia elétrica), ajuda direta (número de ajudantes) e apoio (mão-de-

obra). 

O controle de produtividade envolve uma seqüência de atividades, que tem início 

com a previsão para a RUP do serviço, passa pelo levantamento, na obra, da produtividade 

real e finaliza com a comparação do valor real com o valor previsto, subsidiando eventuais 

tomadas de decisão. O uso dos indicadores de produtividade pode ajudar na confecção de 

orçamentos mais detalhados, no planejamento de serviços, na contratação de mão-de-obra, 

entre outros. Nas obras públicas, por exemplo, pode haver mais transparência nos orçamentos; 

e no caso da habitação popular, a economia gerada com o método de previsão pode viabilizar 

um número maior de construções no segmento.  

2.4. FATORES QUE INFLUENCIAM A PRODUTIVIDADE 

 Araújo e Souza (2000) retratam que a detecção e quantificação dos fatores que 

influenciam a produtividade da mão-de-obra constituem uma ferramenta importantíssima para 

o planejamento do serviço. Possibilita-se não apenas estimar a produtividade, como também, 
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vir a calibrá-la em função de aspectos de conteúdo e contexto inerentes ao serviço, que 

aparecem de forma particular em cada obra. 

Segundo Carraro (1998), conhecer os fatores que fazem a produtividade de uma 

obra ser melhor ou pior que outra é tão ou mais relevante que simplesmente calcular índices 

de produtividade. 

Watanabe (1997 apud Marchiori et al, 2000) retrata que a produtividade do 

canteiro é um dos principais problemas do gerenciamento na construção devido a sua 

complexidade. 

Marchiori (1998) concorda com a afirmativa quanto a complexidade. Os fatores 

que afetam a construção não são constantes variando de atividade para atividade. Os 

contratantes ligados diretamente à mão-de-obra são limitados na habilidade em empregar 

tempo e recursos financeiros no levantamento formal da produtividade. 

Existem dois grupos de fatores majoritários que afetam a produtividade da mão-

de-obra: o primeiro deles diz respeito ao trabalho que precisa ser feito e abrange os 

componentes físicos do trabalho, especificações exigidas, detalhes de projeto entre outros; 

segundo Thomas et al (1990), são fatores relacionados ao conteúdo do trabalho. O outro 

grupo de fatores está relacionado ao ambiente de trabalho e como ele é organizado e 

gerenciado; aspectos gerenciais, incluindo também condições atmosféricas, disponibilidade de 

materiais e equipamentos, seqüência de trabalhos, etc. (ARAÚJO; SOUZA, 2000). 

Dentre os fatores mais influenciadores da produtividade tais autores procuraram 

dividi-los nas categorias: 

 Características do produto: análise do projeto do produto, a não 

uniformidade dos projetos gera produtos únicos. O levantamento da produtividade da 

mão-de-obra requer que tais características referentes a cada projeto, sejam conhecidas 

e levadas em consideração quando feitas as análises dos dados. 

 Materiais e Componentes: variada combinação de materiais para execução 

dos serviços, revelando uma maior preocupação com a racionalização dos mesmos, já 

que é um fator que acreditam ser influenciadores da produtividade. 

 Equipamentos e Ferramentas: utilização de diferentes equipamentos e 

ferramentas seja por opção do operário ou por procedimentos da empresa para uma 

melhoria no processo de racionalização e garantir uma melhoria ergonômica. Segundo 

Carraro (1998), a utilização dos equipamentos e ferramentas novos vem se acentuando 
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muito nos últimos anos. Entretanto, não se tem conhecimento de publicações que 

atestem, através de estudos aprofundados, os efeitos do emprego destes instrumentos 

na produtividade do serviço de alvenaria. 

 Mão de obra: fator importantíssimo são a quantificação e o 

dimensionamento das equipes, muitas são as estruturas possíveis e admitidas. 

 Organização da Produção: formas de controlar e organizar a produção que 

contemplam os serviços como um todo. 

Souza (2000) afirma que a grande rotatividade dos colaboradores induz muitas 

vezes à decisão dos empresários em não investir em treinamento (com medo de perder o 

operário treinado pouco tempo depois). A baixa motivação conduz a constatações de que a 

produtividade de um grupo de operários com a mesma função e a mesma remuneração mensal 

seja determinada pela produtividade do operário menos capaz - o que é uma contradição já 

que a seleção do operário apropriado e seu treinamento levam a um aumento da produtividade 

do mesmo, na medida em que se acredita que o operário vise basicamente a maximização da 

remuneração. 

Hezel e Oliveira (2001) chegaram à conclusão que muitos fatores afetam a 

produtividade, devendo-se analisar as características de cada serviço antes de afirmar sobre os 

resultados. Verificou-se que é possível a identificação dos fatores que afetam a produtividade, 

tornando-se uma ferramenta a ser utilizada pelas empresas atuantes no setor, de forma a 

gerarem os seus próprios bancos de dados, adotar uma metodologia de intervenção no sentido 

de melhorar os seus índices, realizarem um planejamento diferencial, levando em conta 

fatores como temperatura, tamanho das equipes, organização do canteiro e outros. Enfim, 

utilizar parâmetros de desempenho, evitando surpresas e variabilidade, de modo a maximizar 

os resultados e minimizar os seus desperdícios, que é a busca básica de qualquer empresa, 

inclusive na construção civil. 

Conforme Lordsleem Júnior e Souza (1999), certas observações feitas e 

registradas em arquivos de coleta de dados foram fundamentais para a análise de resultados, 

permitindo a completa e realística identificação dos principais fatores que afetaram a 

produtividade da mão-de-obra, tais como: 

 Inadequado planejamento das atividades do canteiro de obras, resultando na 

sobrecarga de utilização do elevador de carga (transporte vertical), dificultando a 
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continuidade do serviço de alvenaria, quando outras atividades estavam sendo 

executadas nesse mesmo período; 

 Ausência de uma seqüência de trabalho, associada à falta de uma equipe 

específica para marcação da alvenaria; 

 Relações patrão-empregado, gerando a insatisfação por parte dos operários, 

relacionada ao pagamento, decorrente de erros na apropriação das atividades já 

executadas. 

2.5. ASPECTOS RELATIVOS À LOGÍSTICA 

Com a nova realidade empresarial o lucro passou a ser ditado pelo mercado e não 

mais o preço de venda é obtido como um somatório dos custos de produção e a margem de 

lucro pretendida pela empresa. Isso obriga as empresas da construção civil a minimizarem 

gastos e principalmente os desperdícios gerados pelo ultrapassado método de produção. A 

logística e a gestão de fluxo tornaram-se, então, peças fundamentais na construção civil 

(ALVES, 2000; CARDOSO; SILVA, 1998). 

É necessário um intenso programa de gestão da cadeia de suprimentos, que trata 

do planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de 

bens, serviços e informações relacionadas, do seu ponto de origem até o seu ponto de 

consumo, para que não ocorra como na Figura 2.6 em que os funcionários não sabem o que 

fazer com o produto entregue na obra. 

 

Figura 2.6 – Programa de Padronização (adaptado de SOUZA, 2000) 

A logística de canteiro é aquela relacionada com o planejamento e gestão dos 

fluxos físicos e dos fluxos de informações associados à execução de atividades no canteiro de 

obra. As principais tarefas da logística de canteiro são: gestão dos fluxos físicos ligados à 
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execução, ou seja, o conhecimento das datas de início e término de serviços, os detalhes dos 

fluxos que serão feitos durante a execução dos serviços, os mecanismos de controles dos 

serviços; a gestão da interface entre agentes que interagem no processo de produção de uma 

edificação, as informações que são necessárias para que estes exerçam suas atividades dentro 

de padrões pré-estabelecidos, a resolução de interferências entre os serviços; a gestão física da 

praça de trabalho, incluindo a implantação do canteiro, os sistemas de transportes, zonas de 

estocagem e pré-fabricação e os requisitos de segurança no canteiro (SILVA; CARDOSO, 

1999; 2000). 

O objetivo da gestão de materiais, mão de obra, serviços e equipamentos é o de 

assegurar um fluxo contínuo e sem interferências de componentes à obra, na quantidade 

requerida, com a qualidade especificada, no tempo e lugar certo, ao menor custo total. 

Podendo assim otimizar o tempo de produção e minimizar o custo com desperdícios, 

diminuindo, conseqüentemente, o custo com mão de obra, material, equipamento e serviços 

(ZEGARRA, 2000). 

Segundo Souza (2000) é necessário que se tenha um processo de execução, 

desenvolvido dentro de uma metodologia de trabalho, para que se possa monitorar a 

produtividade da mão-de-obra e acumular os seguintes dados:  

 Número de funcionários envolvidos no serviço;  

 Tempo de execução do serviço;  

 Tempo de transporte do material;  

 Fatores externos;  

 Definição do material usado;  

 Definição e uso de equipamentos empregados.  

Segundo Souza (2000), ressalta-se a importância de se ter uniformização quanto à 

quantificação da RUP para que se possa progredir no entendimento da variação da 

produtividade nos serviços de construção civil. As definições que envolvem a logística e a 

gestão de materiais são, portanto, fundamentais para que se tenha tal uniformização na 

quantificação da RUP. Exemplos destas definições dizem respeito a, por exemplo: 

 Distinguir se está lidando com a produtividade da equipe direta, da equipe 

direta mais a de apoio (relacionada ao transporte de materiais, por exemplo) ou a 

global (incluindo o encarregado); 

http://www.ecivilnet.com/artigos/medir_produtividade_na_construcao_civil.htm
http://www.ecivilnet.com/artigos/medir_produtividade_na_construcao_civil.htm
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 Para o cálculo dos homens-hora, adoção ou não das horas disponíveis para o 

trabalho, que incluem todo o tempo onde os operários estariam à disposição para 

exercer suas atividades. 

2.6. ASPECTOS RELATIVOS À ENGENHARIA DE MÉTODOS 

O estudo de tempos e movimentos tem ganhado destaque nos últimos anos nas 

pesquisas relacionadas à produtividade, visto que um dos maiores empecilhos que as 

empresas de construção civil enfrentam é a dificuldade de melhorar seus processos através da 

eliminação dos movimentos desnecessários, racionalizando-os e conseqüentemente, reduzindo 

a fadiga do operador, o que gera um aumento da produtividade. 

São objetivos do estudo de tempos e movimentos (XAVIER; SENA, 2001): 

 Definir a melhor e mais econômica maneira de efetuá-los; 

 A padronização dos métodos; 

 A determinação e medição do tempo de execução; 

 Assistência e treinamento de novo método. 

Para estudar este tema foi consolidada a Engenharia de Métodos que abrange as 

técnicas que submetem cada etapa de uma operação ou uma determinada parte de um trabalho 

a uma análise minuciosa, com a finalidade de acabar com todo elemento ou operação 

desnecessária e obter o processo mais rápido e eficaz para realizar o trabalho. Inclui a 

padronização dos equipamentos, dos métodos e condições de trabalho. Determina, por 

medição precisa, o número de horas padrão em que as tarefas possam ser realizadas por um 

operário que trabalhe com nível médio de desempenho. 

Um dos pensamentos que Xavier e Sena (2001) colocam em questão e que são de 

extrema importância são os princípios de Descartes que devem nortear quem se propõe 

melhorar os métodos de trabalho de suas organizações. São eles: 

 Não aceitar nenhuma coisa como verdadeira, não enquanto não for 

reconhecida como tal pela nossa razão. 

 Dividir todos os problemas em elementos o mais simples possível, para 

melhor resolvê-los. 

 Ordenar os nossos pensamentos começando pelo elemento mais simples e 

fácil de compreensão e ir subindo, por degraus, aos mais complexos. 
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 Fazer sempre uma enumeração completa de todos os elementos evitando, 

assim, qualquer omissão. 

Com esses princípios e técnicas também provenientes da indústria seriada, 

procura-se eliminar movimentos desnecessários, racionalizando-os e, conseqüentemente, 

reduzindo a fadiga do operador e aumentado a sua produtividade. Resumidamente a técnica 

consiste em dividir uma operação em várias partes, e medir o tempo gasto em cada parte, de 

maneira que a somatória das partes feche o ciclo da operação (MARUOKA; SOUZA, 1999; 

AKKARI et al, 2004). 

Os postulados princípios da economia de movimentos servem de base à formação 

de um grupo de normas que levam a um embasamento ao conhecimento do estudo dos 

movimentos. São quatro componentes: 

1. Princípios da economia de movimentos em relação ao emprego do corpo humano. 

Com o efeito de racionalização dos movimentos físicos, pode-se tirar conclusões 

como conseqüente redução do cansaço e elevação da produtividade. 

 Os movimentos das mãos devem ser tão rápidos; 

 As duas mãos não devem permanecer motivas; 

 Determinar os movimentos das mãos em simultaneidade; 

 Os movimentos dos braços devem ser simultâneos. 

Tais postulados associam-se para determinar parâmetros em que adotados 

demonstram ao gestor uma crescente melhora da produtividade como um todo, racionalização 

e ritmo. 

O ritmo é determinado por: 

 Habilidade do operário em repetitividade; 

 Cadências curtas; 

 Fluxo de materiais. 

2. Princípios da economia de movimentos em relação à disposição do posto do 

trabalho. 

 As condições ecológicas - temperatura ambiental exerce um efeito direto 

sobre a eficiência do operário; 

 Determinação de um local para todos os dispositivos, ferramentas e materiais. 
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 As ferramentas e materiais devem ser colocados próximos e a frente do 

operário. 

 Remoção do material de preferência sempre por recipientes usando 

gravidade. 

3. Princípios da economia de movimentos em relação ao emprego de ferramentas e 

dispositivos. 

Os princípios da economia de movimentos estão também intimamente 

relacionados ao emprego de ferramentas e dispositivos (XAVIER; SENA, 2001): 

 Ferramentas com fácil acesso; 

 Limpeza e organização do posto de trabalho realizado pelo operário; 

 Combinar ferramentas em uma só, sempre que possível, para acelerar o 

manuseio; 

 O sistema de cabos e manivelas devem ter sempre acesso rápido e de tamanho 

das mãos. 

4. Sistematização do posto de trabalho. 

Quanto à sistematização do posto de trabalho, influi na produtividade até no 

processo de execução em si, quando o pedreiro demora em realizar os corriqueiros passos de 

implantar um bloco, a interação com seu ajudante, relação com as máquinas/ferramentas, 

materiais, influências dos fatores ecológicos (temperatura, umidade, ventilação, 

luminosidade), etc. 

Como exemplo, no estudo de alvenaria, modelo este que serviu de base para ter 

uma avaliação completa, comprovando a importância do estudo dos movimentos está em 

elementos de análise tais como (XAVIER; SENA, 2001): 

 O avanço do pedreiro em direção ao monte de blocos; 

 Abaixa-se para pegar os blocos; 

 Toma um bloco com a mão e vira-o para colocá-lo na posição; 

 Levanta-se; 

 Vai em direção ao balde de massa; 

 Abaixa-se em direção ao balde; 

 Toma uma colher com massa; 

 Levanta-se e volta para a parede; 



Implantação de indicadores de produtividade para os serviços de alvenaria e contrapiso ...            31 

 

H. B. Machado, J. B. Fagundes, P. H. B. Ribeiro 

 Coloca a massa no bloco; 

 Assenta o bloco na parede; 

 Acerta o bloco com um golpe de colher para nivelamento; 

 Recolhe a massa que sobra; 

 Recomeça o procedimento. 

A cronometragem da execução do serviço do operário tem um fator de extrema 

importância, logo que é com ela que se baseiam os estudos e determinações a serem adotados. 

No caso de estudos envolvendo a RUP, esta cronometragem vem em conjunto com a medida 

de espaço, o metro, para que se possa ter o parâmetro de decisão. 

Quando se decide cronometrar um trabalho, o analisador deve, com antecipação, 

determinar os pontos de destaques, isto é, dividir os principais elementos das operações, 

analisando-os detidamente e, a seguir, cronometrá-los em quantidade suficiente pra que se 

possa ter uma análise completa com os dados obtidos. 

Quando a produtividade avaliada engloba várias movimentações de muitos 

funcionários e materiais para se chegar a um produto em definitivo, a análise deve ser 

minuciosa para que outros serviços não sejam contados juntamente com o proposto e não 

atrapalhem na formulação dos resultados que se desejam.  

Na visão de Silva (1986), estas características são responsáveis pela variabilidade 

nos níveis de produção e, principalmente, no consumo de mão-de-obra no interior de canteiros 

e entre canteiros distintos com as mesmas características. As táticas para melhorar a 

produtividade tanto do projeto quanto da construção são as de melhoria da gestão dos recursos 

e a eficiência das tarefas (MARCHIORI, 1998). 

2.7. PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO 

 “O serviço de alvenaria não é uma atividade totalmente contínua, repetitiva, 

executável em um ritmo constante de trabalho. Ele possui algumas fases distintas e bem 

definidas” (CARRARO, 1998). 

As vedações verticais representam algo entre 3,5% a 8% do custo total da 

construção de edifícios habitacionais e comerciais, chegando-se a 11% para edifícios 

populares. Para este serviço, os custos com a mão-de-obra representam algo em torno de 50% 
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dos custos totais. Portanto, a importância financeira, somada à importância técnica de tal 

serviço, justifica o interesse em se estudar a produtividade da mão-de-obra que o executa. 

Para obras com alvenaria de vedação, tem-se que a RUPcumulativa = RUPpotencial + 0,22 Hh/m² 

(ARAÚJO e SOUZA, 2000).  

Concordam Lordsleem Júnior e Souza (1999) que, a partir de indicadores de 

produtividade da mão-de-obra no serviço de alvenaria de vedação, é possível realizar uma 

previsão do consumo da mão-de-obra, duração do serviço e uma análise de desempenho do 

pessoal envolvido com essa tarefa. No entanto, os dados disponíveis quanto à produtividade 

são díspares e não há uma padronização da metodologia utilizada para a sua avaliação. 

 Segundo Carraro (1998), quando se pensa na execução de uma alvenaria, 

geralmente este pensamento está associado à figura de um pedreiro assentando blocos e 

tijolos. No entanto, por trás desta figura estereotipada, estrutura-se todo um esquema de 

gestão e organização da produção para que tal serviço possa ser realizado. 

Em cálculos de RUP para a alvenaria, ressalta-se a importância de se ter 

uniformização quanto à quantificação da mesma. Acredita-se que a quantidade líquida de 

serviço seja o melhor estimador das saídas do processo produtivo (no caso da alvenaria, por 

exemplo, uma maior ou menor presença de vãos seria um fator, a explicar ou não, uma maior 

ou menor produtividade calculada com base na área líquida) (SOUZA, 2000). 

2.8. PRODUTIVIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO 

O contrapiso consiste em uma ou mais camadas de argamassa ou de enchimento 

aplicadas sobre a laje, terreno ou sobre camada intermediária de isolamento ou de 

impermeabilização (BARROS et al., 1993 apud SILVA e SOUZA, 2000). 

A seguir a figura representa o fluxograma dos processos envolvidos na execução 

do contrapiso: 
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Figura 2.7 – Fluxograma da execução do serviço de contrapiso com argamassa fabricada na obra de areia e 

cimento. 

Segundo Maruoka e Souza (1999), alguns fatores que podem influenciar, 

negativamente ou positivamente, a produtividade, para o caso do contrapiso são: 

 A especialização da mão-de-obra; 

 A produção de contrapiso não ser executada simultaneamente com outros 

serviços; 

 As etapas para execução do serviço devem ser definidas previamente, 

antecipando alguns problemas que poderiam ter ocorrido; 

 A organização do canteiro de obra; 

 A disponibilidade de equipamentos e de uma equipe para preparar e 

transportar a argamassa; 

 Uma betoneira ser usada somente para a mistura da argamassa de contrapiso; 

 Um projeto arquitetônico favorável. 

Os fatores que podem influenciar negativamente a produtividade são os seguintes: 

 Falta de material; 

 Condições ergonômicas; 

 Condições insalubres; 

 Indefinição na especificação do material de acabamento; 

 Laje sem nivelamento e a falta de projeto de contrapiso; 

 Variação na espessura final do contrapiso, pois acarreta um maior consumo 

de material e mão-de-obra. 

Para Maruoka e Souza (1999), algumas sugestões podem ser propostas para 

melhorar o serviço analisado, com base em resultados obtidos através da aplicação das 

diferentes técnicas, quais sejam: 
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 Na produção da argamassa, utilizar padiolas ou outro recipiente que 

possibilite a medição do volume de maneira mais precisa; 

 Fazer a dosagem racional do traço; 

 Na produção da laje adotar medidas que resultem em menor variabilidade do 

nivelamento da base; 

 Fazer o projeto de contrapiso; 

 Adotar medidas de controle de qualidade dos materiais e do processo, tais 

como: adotar critérios para aceitação de materiais e para controle de aceitação 

referente à verificação da declividade e planicidade do contrapiso executado. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho é de caráter exploratório e se configura como um estudo de caso, e 

seu principal objetivo é implantar indicadores de produtividade para dois serviços de uma 

empresa construtora. 

Por se tratar de um estudo de caso, muito do que fora planejado foi executado já 

que o campo é o lugar ideal para se ter uma idéia realística da pesquisa, abrangendo o 

cotidiano da obra, podendo-se chegar a números reais. 

O método, muitas vezes, é colocado como sendo mais adequado para pesquisas 

exploratórias e particularmente útil para a geração de hipóteses (YIN, 2005). Entre as 

situações nas quais o estudo de caso é indicado, pode-se citar quando o caso em estudo é 

crítico para se testar uma hipótese ou teoria explicitada, como o que ocorre no presente 

trabalho. 

De modo específico, este método é adequado para responder às questões como e 

porque que são questões explicativas e tratam de relações operacionais que ocorrem ao longo 

do tempo mais do que freqüências ou incidências (YIN, 2005). 

De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do Estudo de Caso deve ser 

dada quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e 

entrevistas sistemáticas.  

Foi escolhida uma edificação residencial multipavimentos localizada na cidade de 

Goiânia, obra esta realizada por uma construtora de grande porte que possui seus próprios 

procedimentos executivos padronizados.  
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Para a medição das entradas e saídas foram escolhidos dois serviços de obra bruta 

que ocorrem na construção. O período de coleta de dados foi de 8 meses de coleta diária. 

3.2. INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

3.2.1. Caracterização da escolha da obra do estudo de caso 

Para a realização da pesquisa foi necessário escolher uma obra que apresentasse 

características mínimas para que uma coleta de dados fosse possível e eficaz. 

Estas características são: 

 Aceitar que a coleta de dados fosse realizada. 

 Apresentar o mínimo de segurança diária para o responsável em coletar os 

dados. 

 Possuir os serviços escolhidos para o estudo em execução. 

3.2.2. Serviços escolhidos  

Os serviços de alvenaria de vedação com blocos de concreto e contrapiso aderido 

e nivelado foram os escolhidos para fornecer as informações para o estudo da produtividade. 

Na obra estes serviços possuíam uma carga muito grande de responsabilidades pelo fato de 

que são essenciais para a continuação do processo executivo do empreendimento. 

3.2.2.1. Alvenaria 

Para a coleta de dados foi utilizada uma planilha (Figura 3.1) que recebia 

informações importantes como as características da parede, data, duração do serviço e 

funcionário responsável, a mesma também fornecia como dado de saída a produtividade do 

respectivo funcionário. 
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Figura 3.1 – Planilha para medição de produção 

Ao final do dia uma outra informação era gerada, um resumo da produtividade 

total diária controlado por outra planilha (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Planilha para medição total diária 

3.2.2.2. Contrapiso 

Seguindo a metodologia da alvenaria uma tabela também foi utilizada para coletar 

as informações necessárias e ao final do dia devolver os dados referentes à produtividade 

individual e coletiva, em que esta planilha é o próprio layout do pavimento que está sendo 

coletado os dados, pintando assim os ambientes das cores respectivas aos dias executados, em 

que: 
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1º dia: Azul 

2º dia: Laranja 

3º dia: Verde 

4º dia: Vermelho 

5º dia: Amarelo 

Caso houvesse alguns imprevistos e o pavimento não fosse executado em cinco 

dias assim como o dimensionado, os outros dias seriam incolores com o número do dia sobre 

o ambiente executado. 

Ainda para um maior controle sobre as medições dos serviços uma terceira 

planilha (Figura 3.3) foi utilizada, para garantir solidez nos resultados de saída, pois ela 

aponta a ocorrência de algum problema permitindo gerar explicações posteriores para os 

dados relativos às RUPs calculadas. 

 Pavimento Data Problemas Produção 
Horas 

Totais 

Número de 

Funcionários 

RUP 

Diária 

Bloco 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

..
. 

  

          

      Cumulativa   

      Potencial   

 

Figura 3.3 – Planilha de medição da RUP 

3.2.3. Como os dados foram analisados 

3.2.3.1. Considerando as medições diárias e cumulativas (RUP diária, 

cumulativa e potencial) 

Com a coleta de dados realizada a partir das tabelas é possível através da 

metodologia citada no capítulo 2 chegar ao cálculo das RUPs, que consistem no quociente 
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hh/m
2
. Por meio da geração de gráficos, as RUPs diária, cumulativa e potencial foram 

apresentadas, levando a uma melhor visualização de seus resultados. 

O método gráfico é o mais indicado didaticamente para demonstrar o resumo dos 

dados encontrados, já que o mesmo demonstra todas as variações das RUPs como uma 

seqüência na qual se tem o fluxo utilizado durante a execução do processo. 

Uma comparação entre os indicadores gerados permitiu a análise do desempenho 

das equipes e uma posterior correlação com os fatores que influenciaram tal desempenho. 

3.2.3.2. Análise dos fatores que influenciam a produtividade 

Deve-se levar em conta que diversos fatores influenciam claramente os resultados 

obtidos,  entre os quais podem ser citados: 

 Obra residencial vertical; 

 Empresa que prioriza a velocidade de execução em suas obras; 

 Empresa que possui padrões de execução; 

 Mão de obra terceirizada; 

 Condições climáticas locais; 

 Características de logística e métodos de trabalho. 

Um importante fator que também deve ser levado em conta na analise que se 

segue é quanto às características que a empresa apresenta seus padrões e metodologias 

próprias de logística, estes que são sempre avaliados e visam o melhor desempenho da obra, 

garantindo assim a política de obras rápidas da empresa. 

Através do preenchimento das planilhas para o cálculo do indicador de 

produtividade, foram gerados gráficos que representam os principais fatores que 

influenciaram a produtividade no canteiro de obras, tendo assim a verificação de tais quesitos 

determinantes para o andamento físico do que foi planejado. Um Diagrama de Pareto foi 

gerado para melhor visualização dos fatores de maior influência sobre a produtividade de cada 

serviço estudado.  

Uma análise específica da variabilidade da mão de obra envolvida nos serviços 

executados foi realizada especificamente, como um dos aspectos de maior preponderância no 

estudo da produtividade.  



Implantação de indicadores de produtividade para os serviços de alvenaria e contrapiso ...            40 

 

H. B. Machado, J. B. Fagundes, P. H. B. Ribeiro 

A análise final dos resultados obtidos levou à elaboração de propostas de 

diretrizes de ações para melhoria dos processos estudados. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 A empresa avaliada é uma das empresas líderes do mercado de incorporação e 

construção no Brasil com foco no mercado residencial. Ela atua em todos os segmentos por 

meio de suas marcas. Incorpora e constrói apartamentos de médio e alto padrão. 

 Empresa nacional, estando presente em mais de 40 cidades em 18 estados, com 

mais de 980 empreendimentos entregues pela marca, o que representa mais de 11 milhões de 

metros quadrados construídos no país. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA 

A obra trata-se da construção de um edifício residencial de 17.700 m² de área 

construída total. O empreendimento é composto por torre única e área de lazer assim como 

ilustrado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 – Layout do empreendimento
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O edifício possui 31 apartamentos, sendo 30 (trinta) apartamentos tipo e 1 (um) 

duplex (inferior e superior), sendo o tipo de 345,42 m²,  composto de 3 a 4 suítes com 4 a 7 

vagas de garagem, o duplex se diferencia por ter 606,52 m². 

Abaixo nas Figuras 4.2 e 4.3, duas opções oferecidas da planta baixa para o 

pavimento tipo. 

 

Figura 4.2 – Pavimento tipo opção 1 (4 suítes | 345,42m² | 4 ou 5 Vagas | 4 Dormitórios) 
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Figura 4.3 – Pavimento tipo opção 2 (3 suítes | 345,42m² | 4 ou 5 Vagas | 3 Dormitórios | Opção Living 

ampliado) 

 As Figuras 4.4 até 4.11 correspondem ao acompanhamento da execução da 

obra durante os 8 meses de coleta de dados. 

 

 

 

 



Implantação de indicadores de produtividade para os serviços de alvenaria e contrapiso ...            44 

 

H. B. Machado, J. B. Fagundes, P. H. B. Ribeiro 

   

Figuras 4.4 e 4.5 – Estágio da obra do estudo de caso em agosto/2009 e setembro/2009 

 

 

   

Figuras 4.6 e 4.7 – Estágio da obra do estudo de caso em outubro/2009 e novembro/2009 
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Figuras 4.8 e 4.9  – Estágio da obra de caso em dezembro/2009 e  janeiro/2010 

 

 

   

Figuras 4.10 e 4.11 – Estágio da obra do estudo de caso em fevereiro/2010 e março/2010 

 

Os serviços de alvenaria e contrapiso foram os escolhidos para fornecer as 

informações para o estudo da produtividade. Na obra estes serviços possuíam no pavimento 

tipo aproximadamente as seguintes quantidades: 

 Alvenaria aproximadamente 466,65 m². 

 Contrapiso aproximadamente 306,00 m². 
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4.3.  O PROCESSO DE ALVENARIA 

4.3.1. Materiais e equipamentos 

Para a execução da alvenaria de vedação são utilizadas algumas ferramentas, 

equipamentos e materiais essenciais e tradicionais tais como: colher de pedreiro, trena 5m e 

30m, broxa, prumo, lápis ponteiro, escantilhão, esquadro de alumínio, régua-técnica, régua 

metálica, rolo de espuma, escova de aço, pá, enxada, desempenadeira, vassoura, betoneira, 

carrinho de mão, masseira, nível alemão, linha traçante, cimento, cal, areia e água. 

Alguns equipamentos adotados pela empresa como melhoria do processo são: 

argamassadeira, carregador de blocos, carrinho plataforma, pistola finca-pinos, tela de 

amarração, serra para corte de blocos com discos, carrinho hidráulico, garfo para pallets de 

blocos, plataforma para descarga de pallets, grua e elevador cremalheira. 

4.3.2. Mão de obra 

A mão de obra adotada pela empresa é inteiramente terceirizada, em que se define 

com a contratada uma quantidade de oficiais e ajudantes para a execução do serviço da 

alvenaria. Este número pode variar dependendo da frente de serviço que se pode liberar para a 

empresa, isto seguindo os procedimentos da empresa contratante. 

Os oficiais e ajudantes são treinados ao entrar no canteiro para executar o serviço 

de alvenaria de vedação para atender a todos os requisitos mínimos de qualidade exigidos pela 

empresa. 

4.3.3. Método executivo 

O método operacional da Figura 4.12 abaixo se refere ao adotado pela empresa 

para execução da alvenaria. 

 



Implantação de indicadores de produtividade para os serviços de alvenaria e contrapiso ...            47 

 

H. B. Machado, J. B. Fagundes, P. H. B. Ribeiro 

 

Figura 4.12 – Fluxograma do procedimento da alvenaria 
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4.3.4. Caracterização dos dados de entrada 

Os dados coletados para o serviço de alvenaria de vedação basearam na medição 

diária da produção com o tempo trabalhado e número de colaboradores como citado 

anteriormente. Os números de produção foram coletados a partir da execução das paredes cuja 

numeração foi definida em projeto de marcação e elevação. A numeração abrangeu dos 

números 1º ao 68º, executadas seqüencialmente. Nas Figuras 4.13 e 4.14 encontram-se o 

projeto de marcação da alvenaria e o modelo em projeto da paginação da parede em alvenaria 

respectivamente. 
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Figura 4.13 – Projeto de marcação da alvenaria 
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Figura 4.14 – Modelo de paginação da execução da parede em alvenaria 

 

 Como existe um projeto de alvenaria modulado, foi determinado que os blocos 

a serem utilizados seriam de três espessuras 09 cm, 14 cm e 19 cm mas com comprimentos e 

alturas alternadas, assim como na Figura 4.15 que determina o modelo dos blocos. 

 

Figura 4.15 – Bloco de concreto para execução da parede em alvenaria 

 

Na quantificação em campo para maior conformidade na coleta de dados e 

padronização do mesmo, foi determinado que o pedreiro que estivesse executando a parede, 
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ao concluí-la, colocaria o seu nome, a data, o número da parede e o nome do ajudante para 

que não houvesse qualquer tipo de confusão ao coletar os dados. Abaixo na Figura 4.16 está 

representada a forma de marcação dos dados no canteiro. 

 

Figura 4.16 – Marcação em canteiro para coleta de dados 

4.3.5. Cálculo da RUP 

Para a produção da alvenaria de vedação com blocos de concreto foram coletados 

51 dias trabalhados, podendo-se ter uma análise da evolução da produtividade e seu controle. 

Com uma jornada de trabalho de 44 horas semanais subdivididas em dias 

corridos, e coletando sempre o tempo de trabalho do colaborador mesmo que ocioso pelo fato 

de algum acontecimento extra planejado, foi possível chegar aos valores abaixo na Tabela 4.1, 

representando as RUPs para a alvenaria de vedação. 
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Tabela 4.1 – Valores calculados das RUPs em equipe de alvenaria 

1 56,15 8 3 0,34 0,44 0,43 0,43

2 71,19 8 3 0,34 0,44 0,38 0,34

3 63,40 8 4 0,34 0,44 0,42 0,50

4 71,31 8 4 0,34 0,44 0,43 0,45

5 82,75 8 3 0,34 0,44 0,39 0,29

6 64,24 7 3 0,34 0,44 0,38 0,33

7 21,58 8 1 0,34 0,44 0,38 0,37

8 30,84 8 2 0,34 0,44 0,39 0,52

9 77,52 8 4 0,34 0,44 0,40 0,41

10 14,62 8 1 0,34 0,44 0,40 0,55

11 97,32 8 4 0,34 0,44 0,39 0,33

12 20,28 4 2 0,34 0,44 0,39 0,39

13 31,64 8 3 0,34 0,44 0,41 0,76

14 8,58 8 1 0,34 0,44 0,41 0,93

15 40,52 8 2 0,34 0,44 0,41 0,39

16 39,41 8 3 0,34 0,44 0,42 0,61

17 12,91 8 2 0,34 0,44 0,43 1,24

18 66,91 4 4 0,34 0,44 0,42 0,24

19 76,30 8 3 0,34 0,44 0,41 0,31

20 75,55 8 3 0,34 0,44 0,40 0,32

21 99,60 7 4 0,34 0,44 0,39 0,28

22 65,00 8 5 0,34 0,44 0,41 0,62

23 47,02 4 5 0,34 0,44 0,41 0,43

24 144,56 8 5 0,34 0,44 0,39 0,28

25 107,25 6 5 0,34 0,44 0,38 0,28

26 86,62 7 4 0,34 0,44 0,38 0,32

27 95,26 8 5 0,34 0,44 0,38 0,42

28 77,69 4 5 0,34 0,44 0,38 0,26

29 59,77 8 5 0,34 0,44 0,39 0,67

30 101,19 8 5 0,34 0,44 0,39 0,40

31 97,87 8 5 0,34 0,44 0,39 0,41

32 69,38 8 5 0,34 0,44 0,39 0,58

33 88,73 4 4 0,34 0,44 0,39 0,18

34 79,92 8 4 0,34 0,44 0,39 0,40

35 52,12 4 4 0,34 0,44 0,38 0,31

36 31,71 8 4 0,34 0,44 0,39 1,01

37 74,65 8 5 0,34 0,44 0,40 0,54

38 58,79 8 3 0,34 0,44 0,40 0,41

39 87,44 8 4 0,34 0,44 0,40 0,37

40 53,73 8 2 0,34 0,44 0,39 0,30

41 64,71 8 3 0,34 0,44 0,39 0,37

42 48,02 8 2 0,34 0,44 0,39 0,33

43 14,43 4 2 0,34 0,44 0,39 0,55

44 28,34 8 2 0,34 0,44 0,40 0,56

45 40,14 8 2 0,34 0,44 0,40 0,40

46 45,63 8 2 0,34 0,44 0,40 0,35

47 56,22 8 2 0,34 0,44 0,39 0,28

48 65,83 8 3 0,34 0,44 0,39 0,36

49 74,60 8 3 0,34 0,44 0,39 0,32

50 76,69 8 3 0,34 0,44 0,39 0,31

51 65,14 8 3 0,34 0,44 0,39 0,37

RUP      

diária

RUP 

cumulativa

RUP      

potencial

RUP 

cumulativa 

variável

Data Total
Dia

M ²
Total

Dia

h
.º FuncN T
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Com a representação dos valores da Tabela 4.1 foram calculados os valores da 

RUPcumulativa e RUPpotencial para a alvenaria seguindo os princípios relacionados no capítulo 2, 

podendo-se perceber claramente uma variação da produtividade apenas analisando os 

resultados numéricos, mostrando que a partir desse conjunto de dados pode-se demonstrar o 

andamento dos problemas que surgiram durante a execução do serviço e que serão de grande 

importância para explicar o porquê de tais variações. 

4.3.6. Análise dos dados 

O método gráfico demonstra o resumo dos dados encontrados, apresentando as 

variações das RUPs como uma seqüência onde se tem o fluxo relativo à execução do 

processo. 
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Alvenaria de Vedação com Blocos de Concreto 

 

Gráfico 4.1 – Gráfico das RUPs de alvenaria. 
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Com a análise do Gráfico 4.1 a alvenaria de vedação com blocos de concreto teve 

um processo de execução satisfatório. Este resultado positivo deve-se em parte ao 

conhecimento dos procedimentos por parte da administração, qualificação dos colaboradores 

e acompanhamento constante e intensivo durante a execução, o que faz com que agilize todo 

o processo. 

A RUPcumulativa e RUPpotencial demonstram que o grande contingente de 

resultados apresentados está no entre 0,33Hh/m² e 0,44Hh/m². Os pontos de fora deste 

parâmetro têm suas particularidades e representam o fator de maior preocupação, já que a 

partir do estudo destes fatores, pode-se adotar a forma de padronização da execução da 

alvenaria como um todo. 

Com a análise da RUPpotencial pode-se confirmar a teoria apresentada no 

capítulo 2, em que a potencial traz consigo os dias em que se pode ter uma produtividade 

relacionada como satisfatória já que se retira os pontos espúrios da curva que fazem com que 

esta possa se representar tendenciosa. 

O Gráfico 4.1 mostra com total consistência que os dados não foram tendenciosos, 

mostrando a veracidade e empenho durante o processo de execução de manter um padrão de 

fluxo de materiais e serviços. 

Em referência ao Gráfico 4.1, pode-se perceber que existem picos onde a RUP se 

mostrou alta, indicando problemas que ocorreram durante a produção do serviço. Tais picos 

serão relatados considerando os números relativos ao dia de coleta: 

 Dia 14: ocorreu uma falta dos pedreiros, descontentes com a desorganização 

por parte do encarregado; 

 Dia 17: foi observado que não havia material no pavimento, o encarregado 

não conseguiu suprir a demanda dos blocos de concreto e deixou esgotar no andar em 

que trabalhavam; 

 Dia 36: houve falta de ajudante que ficou doente, estava ocorrendo transição 

de encarregado, mudança de plataforma, e descarga de caminhão de blocos. 

4.3.7.  Análise dos fatores que influenciam a produtividade da alvenaria 

Abaixo no Gráfico 4.2 encontram-se o contingente de resultados em porcentagem 

dos principais fatores que influenciaram a produtividade na execução dos serviços de 

alvenaria de vedação com blocos de concreto. 
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Tais resultados foram considerados a partir das anotações nas planilhas das 

observações diárias sobre os fatores possíveis de causar algum tipo de interferência no 

andamento da execução do serviço. 
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Gráfico 4.2 - Fatores que influenciaram a produtividade na alvenaria de vedação
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Com a análise do Gráfico 4.2 percebe-se que os principais fatores que mais 

influenciaram na produtividade foram: a falta de abastecimento do pavimento do qual é de 

competência do encarregado, ausência de pedreiros (oficiais), falta de bloco de concreto no 

pavimento, transferência de pavimentos, execução de paredes com vãos pequenos e de canto e 

falta de material (cal, cimento e areia). Abaixo na Tabela 4.2 os fatores classificados em 

ordem de influência. 

Tabela 4.2 – Fatores que influenciaram a produtividade na alvenaria de vedação 

Item Fatores que influenciaram a Produtividade
1 Ausência de pedreiros

2 Encarregado não abasteceu o pavimento

3 Transferência de pavimento
4 Falta de bloco de concreto no pavimento

5 Produção lenta de vergas e contra-vergas

6 Execução  de paredes com vãos pequenos e de canto

7 Faltou material ( cal, cimento e areia ) 

8 Falta de treinamento do oficial

9 Argamamassadeira não estava no local

10 Falta de água

11 Ausência de serventes

12 Transição de encarregado

13 Transferência da mão-de-obra para outra obra

14 Mestre parou o serviço para executar pendências

15 Fornecedor não entregou os blocos a tempo

16 Elevação do Elevador Cremalheira

17 Transportador de pallets estragado

18 Elevador Cremalheira estragada

19 Mudança de plataforma da grua
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Gráfico 4.3 – Diagrama de Pareto dos fatores que influenciaram a produtividade na alvenaria de vedação 
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O Gráfico 4.3 que representa o Diagrama de Pareto para os fatores que 

influenciaram a produtividade da alvenaria, demonstrou que dos dezenove fatores 

relacionados, os cinco primeiros são os responsáveis pela maioria dos problemas de 

produtividade. 

Realizada a análise, o intuito é trazer, a partir das informações coletadas, soluções 

que sejam viáveis de corrigir tais problemas e que possam ser implantadas em uma obra para 

que, quando forem calculadas as RUPs, o serviço esteja dentro de uma faixa aceitável de 

fluxo. 

Em relação ao item ausência de pedreiros (oficiais) pode-se sugerir que não houve  

um correto dimensionamento da equipe ou que a empresa terceirizada não possui o controle 

da sua mão-de-obra tendo que aguardar o oficial ter o compromisso com o trabalho, um 

problema que pode estar relacionado com a falta de mão-de-obra no mercado. Em relação ao 

item que indica que o encarregado não abasteceu o pavimento, pode-se pressupor uma 

desqualificação do comandante da equipe, seja por falta de treinamento ou experiência, uma 

vez que esta responsabilidade influencia nas decisões, metas e fluxo do canteiro. 

O intuito é que com a pesquisa de produtividade pode-se fazer um bom 

dimensionamento das equipes nos canteiros de obra, e mostrar que com esse controle, a 

questão de logística de abastecimento e armazenamento seja influenciada para atender a 

demanda da obra. 

4.4. O PROCESSO DO CONTRAPISO 

4.4.1. Materiais e equipamentos 

 Para a execução do contrapiso são utilizadas algumas ferramentas, 

equipamentos e materiais essenciais e tradicionais tais como: nível alemão ou laser, linha de 

nylon, carrinho para argamassa (mini-girica), caixote/masseira de PVC ou metálico, hidro-jato 

800 w, misturador de eixo horizontal (Argamassadeira), betoneira, extensão elétrica completa 

(c/ plugs e disjutores), refletores c/ lâmpadas, socador de aproximadamente 10 Kg (30x30cm), 

trena metálica (30 m e 5 m), cunha graduada (5mm), régua de alumínio (2 m), régua técnica – 

nível/prumo(2 m), colher de pedreiro,  desempenadeira de madeira comum ou de plástico, 

desempenadeira metálica de canto arredondado, vanga, pá, enxada, nível de mão metálico, 

balde de plástico, vassoura de piaçava, peneira (malha de 2 mm), regador, cavalete, peneira 
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para aplicação do cimento (Polvilhamento), baliza de 1m, placa vibratória 30kg, cimento, 

cola, areia e água. 

4.4.2. Mão de obra 

 A mão de obra adotada pela empresa é inteiramente terceirizada, em que se 

define com a contratada uma quantidade de oficiais e ajudantes para a execução do serviço da 

alvenaria. Este número pode variar dependendo da frente de serviço que se pode liberar para a 

empresa, isto seguindo os procedimentos da empresa contratante. 

 Os oficiais e ajudantes são treinados ao entrar no canteiro para executar o 

serviço de alvenaria de vedação em todos os requisitos mínimos de qualidade exigidos pela 

empresa. 

4.4.3. Método executivo 

 O método operacional na Figura 4.17 refere-se ao adotado pela empresa para 

execução do contrapiso.  
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Figura 4.17 – Fluxograma do procedimento do contrapiso 
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4.4.4. Caracterização dos dados de entrada 

Os dados coletados para o contrapiso se basearam na medição diária da produção 

com o tempo trabalhado e número de colaboradores. Os números de produção foram 

coletados a partir da execução dos ambientes dentro do pavimento, no qual cada ambiente 

executado era pintado de uma cor representando um dia trabalhado. Abaixo na Figura 4.18 

encontra-se a coleta dos dados em dos pavimentos. 

 

Figura 4.18 – Layout marcação do contrapiso 

Na Figura 4.19 encontra-se o contrapiso executado por ambiente como descrito 

anteriormente, e assim coleta-se a metragem quadrada do ambiente executado. 
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Figura 4.19 – Contrapiso executado por ambiente 

4.4.5. Cálculo da RUP 

A partir de toda coleta dos dados do contrapiso aderido e nivelado e com a análise 

diária, sendo a medição em metros quadrados e subdividida em ambientes como descrito 

anteriormente, chegou-se assim aos seguintes índices de produtividade da Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Valores calculados das RUPs em equipe de contrapiso 
 

1 69,00 7 3 0,21 0,26 0,20 0,30

2 69,89 6 3 0,21 0,26 0,21 0,26

3 92,39 8 3 0,21 0,26 0,21 0,26

4 38,82 3 3 0,21 0,26 0,22 0,23

5 31,49 3 3 0,21 0,26 0,22 0,29

6 24,15 2 2 0,21 0,26 0,22 0,17

7 92,98 8 2 0,21 0,26 0,21 0,17

8 54,15 3,5 2 0,21 0,26 0,21 0,13

9 83,65 8,5 2 0,21 0,26 0,21 0,20

10 46,65 8 2 0,21 0,26 0,21 0,34

11 33,46 3,5 3 0,21 0,26 0,22 0,31

12 85,42 8,5 3 0,21 0,26 0,22 0,30

13 74,33 8,5 3 0,21 0,26 0,23 0,34

14 60,53 8,5 3 0,21 0,26 0,24 0,42

15 47,84 8,5 3 0,21 0,26 0,25 0,53

16 75,73 8,5 2 0,21 0,26 0,25 0,22

17 78,88 9 2 0,21 0,26 0,25 0,23

18 69,89 8,5 2 0,21 0,26 0,25 0,24

19 38,82 8,5 1 0,21 0,26 0,25 0,22

20 26,43 2,5 2 0,21 0,26 0,25 0,19

21 31,78 4 2 0,21 0,26 0,25 0,25

22 52,44 8,5 2 0,21 0,26 0,25 0,32

23 67,50 9 2 0,21 0,26 0,25 0,27

24 72,23 7,5 2 0,21 0,26 0,25 0,21

25 52,83 8 2 0,21 0,26 0,25 0,30

26 24,80 2 2 0,21 0,26 0,25 0,16

27 28,97 7,5 1 0,21 0,26 0,25 0,26

28 76,79 7 2 0,21 0,26 0,25 0,18

29 25,88 3 2 0,21 0,26 0,25 0,23

30 76,81 8,5 2 0,21 0,26 0,25 0,22

31 61,07 8 2 0,21 0,26 0,25 0,26

32 21,04 5 2 0,21 0,26 0,25 0,48

33 69,89 5 2 0,21 0,26 0,25 0,14

34 57,58 3 2 0,21 0,26 0,24 0,10

35 81,32 9,5 2 0,21 0,26 0,24 0,23

36 52,57 8 2 0,21 0,26 0,24 0,30

37 38,82 8 2 0,21 0,26 0,25 0,41

38 53,59 5 2 0,21 0,26 0,24 0,19

39 79,71 8 2 0,21 0,26 0,24 0,20

40 69,89 8 2 0,21 0,26 0,24 0,23

41 37,16 8 2 0,21 0,26 0,24 0,43

42 46,92 6 2 0,21 0,26 0,25 0,26

43 32,82 8 2 0,21 0,26 0,25 0,49

44 36,15 8 1 0,21 0,26 0,25 0,22

45 75,25 8 2 0,21 0,26 0,25 0,21

46 69,89 8 2 0,21 0,26 0,25 0,23

47 37,19 7 2 0,21 0,26 0,25 0,38

48 46,92 8 2 0,21 0,26 0,25 0,34

49 124,92 8 2 0,21 0,26 0,24 0,13

50 69,89 8 2 0,21 0,26 0,24 0,23

51 27,52 8 2 0,21 0,26 0,25 0,58

52 46,92 8 2 0,21 0,26 0,25 0,34

53 32,33 5 2 0,21 0,26 0,25 0,31

54 57,44 8 1 0,21 0,26 0,25 0,14

55 55,80 7 1 0,21 0,26 0,25 0,13

56 37,99 7 2 0,21 0,26 0,25 0,37

57 69,89 5 2 0,21 0,26 0,24 0,14

58 33,54 4 2 0,21 0,26 0,24 0,24

59 46,92 8 2 0,21 0,26 0,25 0,34

60 57,58 8 2 0,21 0,26 0,25 0,28

61 69,89 8 2 0,21 0,26 0,25 0,23

62 43,94 7 2 0,21 0,26 0,25 0,32

63 46,92 8 2 0,21 0,26 0,25 0,34

RUP   

cumulativa

RUP      

diária

RUP      

potencial

RUP cumulativa 

variável
Data Total

Dia

M ²
Total

Dia

H
.º FuncN T
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4.4.6. Análise dos dados 

Pela Tabela 4.3 foram calculados os valores da RUPcumulativa e RUPpotencial 

para o contrapiso percebendo-se claramente uma variação da produtividade, propiciando 

assim demonstrar o andamento dos problemas gerados durante a execução do serviço. 
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Contrapiso Aderido e Nivelado 

 

Gráfico 4.4 – Gráfico das RUPs de contrapiso
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A RUPcumulativa e RUPpotencial demonstram que o grande contingente de resultados 

apresentados está entre 0,21Hh/m² e 0,26Hh/m², relatando que os pontos de fora deste 

parâmetro tem suas particularidades e representam o fator de maior preocupação. 

Com a análise da RUPpotencial pode-se concluir que a mesma retrata um dia normal 

de trabalho em que não ocorrem os principais fatores que comprometem a produtividade. 

Em referência ao Gráfico 4.4, pode-se perceber que existem grandes picos onde a 

RUP se mostrou alta, em decorrência de problemas observados na coleta de dados. 

Especificamente tais dias podem ser relatados: 

 Dia 14 - falta de areia ensacada; 

 Dia 32 - estoque de cola para a execução havia acabado; 

 Dia 41 - não realizaram pelo fato de que não terminaram de escarear a laje; 

 Dia 43 - falta de um pedreiro para a execução do serviço; 

 Dia 51 - realização de pendências que estavam atrasadas. 

4.4.7. Análise dos fatores que influenciam a produtividade do contrapiso 

No Gráfico 4.5 encontram-se os resultados em porcentagem dos principais fatores 

que influenciaram a execução dos serviços de contrapiso aderido e nivelado. 
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Gráfico 4.5 – Fatores que influenciaram a produtividade no contrapiso
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Na análise do Gráfico 4.5, os principais fatores que mais influenciaram na 

produtividade são: falta de material (cal, cimento, areia e cola), ausência de pedreiros (oficial) 

e execução de arremates. 

Item Fatores que influenciaram a Produtividade
1 Execução de arremates

2 Faltou material ( cal, cimento, areia e cola ) 

3 Ausência de pedreiros

4 Encarregado não abasteceu o pavimento

5 Ausência de serventes

6 Falta de treinamento de pessoal

7 Parada na produção para realizar medição

8 Transferência de pavimento

9 Argamamassadeira não estava no local

10 Não liberação do pavimento

11 Falta de água

12 Argamassadeira estragada

13 Elevação do Elevador Cremalheira

14 Elevador Cremalheira estragada  

Tabela 4.4 – Fatores que influenciaram a produtividade na alvenaria de vedação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6 – Diagrama de Pareto dos fatores que influenciaram a produtividade na alvenaria de vedação 

O Gráfico 4.6 apresenta o Diagrama de Pareto para os fatores que influenciaram a 

produtividade do contrapiso. Por este gráfico, pode-se constatar que solucionando os três 
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principais problemas que surgiram da produção pode-se constatar uma melhoria de mais da 

metade dos problemas relacionados a este serviço. 

Após a identificação de tais fatores principais, busca-se analisar as causas que os 

geraram. O item execução de arremates é de fato preponderante para a produtividade, uma 

vez que a equipe precisa voltar para fazer o serviço não executado de acordo com os 

processos padronizados. O item que relata a falta de material indica problemas relacionados 

ao planejamento e logística. 

Outro item analisado em que se descreve a falta de pedreiros (oficiais) traz a 

mesma idéia proposta na execução da alvenaria, em que o empreiteiro não possui o controle 

sobre sua equipe, ou a mesma também pode não estar satisfeita com a empresa em que 

trabalha, muitas vezes pela demora no pagamento e/ou não acompanhamento dos funcionários 

na obra. 

4.5. A VARIABILIDADE DA MÃO DE OBRA 

Torna-se importante analisar a variabilidade da quantidade de funcionários como 

apresentado no Gráfico 4.7. A mão-de-obra empreitada envolve um constante remanejo de 

pessoal durante a execução dos serviços de alvenaria e contrapiso. Tal variabilidade gera 

atrasos, podendo também estar vinculada a outros fatores já mencionados, tais como a falta de 

treinamento do colaborador, abastecimento incorreto dos materiais e insatisfação da mão-de-

obra com a empresa. 
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Gráfico 4.7 – Variabilidade de funcionários 

Com as causas apontadas anteriormente, o funcionário passa a não confiar na 

empresa em que trabalha e consegue formas diferentes e autônomas para trabalhar, gerando 

assim as faltas no serviço em que estava registrado e alterando completamente o esquema de 

equipes e fluxo de serviços antes pré-determinados na contratação do serviço.  

O Gráfico 4.7 representa a variação dos funcionários em um pequeno intervalo de 

tempo, demonstrando que ao se analisar em um grande espaço de tempo, vem a prejudicar 

intensamente a execução de um serviço. 

Outro fator que não se pode deixar de mostrar é o quanto a modificação dos 

pavimentos altera na programação, já que com apartamentos modificados o pedreiro tem que 

estudar as paredes para ver como realizar a paginação, quebrando um processo contínuo e 

gerando uma maior preocupação durante o serviço. O Gráfico 4.8 mostra o grau de 

modificação de paginação da alvenaria de vedação. 
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Gráfico 4.8 – Variação de modificação da paginação das paredes 

4.6. DIRETRIZES PARA PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS 

Com toda a análise feita em ambos os serviços de alvenaria e contrapiso pôde-se 

perceber que a logística influi diretamente para que o serviço seja executado como esperado e 

as decisões devem ser tomadas com base em dados reais. 

Entre os exemplos de diretrizes relacionadas aos problemas de logística e que 

foram implementadas na obra do estudo de caso, pode-se relatar o estudo do layout do 

pavimento para minimizar os problemas quanto ao abastecimento de material. 

No caso dos blocos de concreto que são entregues em pallets, foi criado um layout 

para que quando o pallet fosse colocado no pavimento, tivesse o local exato para não 

atrapalhar a marcação e estivesse próximo da parede a ser executada ou mesmo de fácil 

desmontagem pelo ajudante. Este layout está representado na Figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Layout de logística de pallets 

Através do indicador de produtividade pode-se assim definir novos parâmetros 

para trabalhar com uma margem satisfatória de planejamento, não tendo que modificar o 

andamento do fluxo físico da obra, fazendo com que haja maior confiança na equipe. 
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A respeito da incapacitação do encarregado para comandar a equipe foram feitos 

programas de capacitação com treinamentos e aconselhamentos de como realizar as tarefas 

com logística e não prejudicar o andamento como um todo.  

Com o dimensionamento do pessoal pode-se assim ter um maior controle da 

demanda de insumos e, com isso, os pedidos de materiais puderam ser dimensionados para 

que os fornecedores entregassem no prazo exigido gerando uma grande parceria. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÃO 

A implantação de indicadores de produtividade necessários para um controle 

satisfatório do andamento dos serviços em um canteiro de obras mostrou que, para a execução 

de um empreendimento, a análise desses é de total importância, já que a partir de tais dados se 

conseguem muitas informações reais do que está acontecendo na obra e o que a região pode 

oferecer como margem de riscos para a construção como um todo. 

A criação do método de coleta de dados da produtividade foi bem definida e 

concluiu-se que muitos outros serviços podem ser analisados a partir da mesma concepção. 

Entretanto, é importante enfatizar a importância da concentração da coleta em pessoas 

treinadas e conscientes do que está sendo proposto, já que o julgamento é diferente a cada 

pessoa e isso define totalmente o que está querendo ser estudado. 

Entre as diretrizes propostas para melhorias nos processos, a condução de 

parcerias com subcontratados e fornecedores tornou-se uma conseqüência alcançada a partir 

com o controle dos serviços. O dimensionamento de colaboradores e material na concepção 

de Just in time faz com que tudo possa ser dimensionado para a hora exata do início do 

serviço. 

A respeito do cálculo da RUP, conseguiu-se confirmar os autores citados na 

revisão bibliográfica, de que tal indicador pode representar o andamento de um canteiro de 

obras como um todo. Torna-se fundamental que cada empresa possa realizar um estudo 

perante a sua mão-de-obra para ter o controle do que será dimensionado. 

Metodologicamente, a coleta de dados em um formato de diário de obra permitiu 

a identificação dos fatores que influenciaram a produtividade e a conseqüente análise de 

vários aspectos do canteiro, em especial aqueles relacionados à logística. 

A análise dos dados evidenciou as diferentes incidências de uma grande 

quantidade de fatores influenciadores da produtividade, o que aponta que o setor da 

construção civil é uma rica área de atuação para campos de pesquisa de planejamentos físicos 

e financeiros. 



Implantação de indicadores de produtividade na construção civil     76 

H. B. Machado, J. B. Fagundes, P. H. B. Ribeiro 

No atual campo de atuação da engenharia civil, a mão-de-obra treinada é um dos 

principais fatores de preocupação para se ter uma RUP satisfatória, e isso foi comprovado 

através da análise de dados, já que o controle sobre tudo o que é coordenado e os campos de 

atuação desse colaborador são os que mais geram distorções nas variáveis que influenciam os 

processos. 

Com todos os dados coletados e análises dos mesmos pode-se concluir a 

importância do tema abordado e o quanto traz de informações para um otimizado 

planejamento. 

A construção civil está crescendo de forma acentuada, isso faz com que a 

preocupação com as questões relacionadas com a produtividade como logística, 

abastecimento, compra de insumos, dimensionamento da mão-de-obra e planejamento sejam 

de principal importância para que em um canteiro de obras se consiga realizar todos os 

objetivos de custos e prazos. 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O que poderiam ser feitos como estudos posteriores são: 

 Implantação de outros indicadores para os demais serviços da obra; 

 Desmembramento de cada fator que influencia a produtividade para tentar 

solucionar as causas dos mesmos; 

 Estudo do mercado para desenvolver parcerias melhores com fornecedores e 

subcontratados; 

 Análise dos fluxos físicos dos materiais e mão de obra e de sua influência 

sobre a produtividade. 
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