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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A indústria da construção civil é um importante setor da economia brasileira. Segundo dados 

da Câmera Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor fechou o ano de 2018 com um 

saldo de 16.637 empregados formais e acumula, em 2019, um saldo de 33.919 celetistas. Ainda 

segundo a mesma fonte, o setor é responsável por mais de 6% do PIB (Produto Interno Bruto) 

do Brasil. O crescimento deste setor aliado ao crescimento imobiliário no país gera uma 

necessidade cada vez maior de minimização de prazos e custos pelas empresas incorporadoras 

e construtoras (ULHÔA, 2018). 

Inserido nesse contexto, a mão de obra empregada nesse setor é um dos mais preciosos recursos 

em um canteiro de obras, não somente pela alta porcentagem do custo total de uma obra, mas 

também por se tratar de seres humanos que possuem necessidades que devem ser supridas. 

Sendo assim, uma boa gestão dentro do canteiro pode gerar resultados significativos ao final 

do processo, tanto financeiramente falando quanto qualitativamente falando. 

Uma boa gestão da mão de obra durante o processo da obra começa em uma etapa anterior, no 

orçamento. É nessa etapa que são estimados os custos de cada serviço com material e mão de 

obra para o projeto que será desenvolvido. As estimativas para os custos com material são feitas 

a partir dos levantamentos das quantidades de serviços informados nos projetos arquitetônicos 

e complementares (projetos de estrutura, fundação, elétricos, hidrossanitários, etc), levando em 

consideração os seus coeficientes de gastos por unidade de serviço e seus preços unitários. Já 

os custos relativos à mão de obra são estimados a partir de uma produtividade média de 

produção para cada unidade de serviço. 

Por se tratar de uma elevada porcentagem do custo total da obra é sempre relevante otimizar o 

processo construtivo, aumentando a produtividade em cada frente de serviço executada. Os 

ganhos de produtividade englobam tanto processos mais eficientes como inovações em 

processos quanto em serviços. O uso adequado de recursos permite que a economia forneça 

bens e serviços a custos menores. 
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Quando as empresas optam por buscar melhorias na produtividade, elas se deparam com a falta 

de conhecimento da eficiência dos seus processos construtivos, provenientes da falta de 

controle. Afim de se corrigir as falhas detectadas no processo, é de extrema importância a 

conscientização dos gestores quanto ao real desempenho da empresa, uma vez que esses dados 

serão futuramente usados em outros orçamentos e podem inviabilizar um empreendimento 

erroneamente. Por isso, é importante que desperdícios tanto de mão de obra como de materiais 

nas diversas etapas da obra sejam contempladas dentro do desempenho real da empresa.  

Os indicadores de produtividade de mão de obra são definidos para que sejam utilizadas na 

elaboração de orçamentos. Esses indicadores podem variar de uma obra para outra e de uma 

construtora a outra. De uma maneira geral, os indicadores de produtividade tendem a se manter 

próximo de um mesmo número para um mesmo padrão de serviço, a menos que este serviço 

seja executado com técnicas diferentes e mão de obra com maior treinamento e qualificação. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo Souza (1996), o peso do custo da mão de obra pode chegar a 50% do custo total a 

depender do tipo da obra e do grau de industrialização de novas técnicas. Por isso, perdas de 

mão de obras decorrentes da má gestão desse recurso podem representar valores financeiros 

significativos e devem ser evitados ao máximo, afim de se alcançar uma maior precisão em 

relação ao valor orçado previamente. 

Embora com a presença e avanço da tecnologia no canteiro de obras a produtividade tenha 

aumentado em alguns segmentos do processo construtivo no Brasil, ela ainda se mantém aquém 

de níveis que podem ser alcançados quando comparados com outros países mais desenvolvidos.  

Carraro (1998) ressalta que diversos são os benefícios que a construção civil vai ter a quando 

conseguir obter maior exatidão quanto à informações referentes à produtividade da mão de obra. 

Alguns dos benefícios, citados por este autor, são: previsão do consumo de mão-de-obra; 

previsão da duração do serviço; avaliação e comparação dos resultados; e desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de métodos construtivos. 

Sendo assim, espera-se poder comparar a produtividade de colaboradores realizando o mesmo 

serviço, porém utilizando técnicas e tecnologias diferentes. Dessa maneira, será possível 

mostrar que ainda há processos que podem ser melhorados gerando economia para as obras e 
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melhorando o rigor dos orçamentos, uma vez que os orçamentos em sua maioria não 

contemplam as produtividades médias reais, o que influencia negativamente na elaboração de 

um bom orçamento. Busca-se, com isso, contribuir para que durante o processo de elaboração 

de orçamentos, índices de produtividade reais sejam usados, auxiliando no planejamento e no 

estudo de viabilidade econômica do projeto. 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é comparar indicadores de produtividade de quatro serviços de  uma 

obra localizada em Goiânia, com os índices adotados para composição do respectivo orçamento. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS  

Limmer (1997) define planejamento como sendo o processo por meio do qual pessoas, 

departamentos de uma empresa e até entre empresas, definem objetivos e discutem as 

perspectivas da ocorrência de situações previstas. É nesse momento que vincula-se informações 

e comunicam-se os resultados pretendidos entre as partes. Ainda segundo Limmer (1997), é 

necessário manter dinamicamente um plano de execução do projeto, de modo que seja cumprido 

seu escopo dentro do prazo, do custo e dentro dos padrões de qualidade que foram definidos. 

Já para Pires (2014), o planejamento deve servir para adaptar as informações dos diversos 

setores da empresa e, assim, aplicar esse conhecimento para as diversas áreas da engenharia. 

Laufer e Tucker (1987 apud Marize Silva, 2011) dividem o planejamento em três níveis 

verticais hierárquicos: Planejamento Estratégico ou de longo prazo, Planejamento Tático ou de 

médio prazo e Planejamento Operacional ou de curto prazo. 

2.1.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

O planejamento estratégico ou de longo prazo considera como horizonte de tempo todo o 

período da obra, sendo aquele que possui maior incerteza quanto ao término do projeto já que 

há um grande período entre o seu início e o seu fim (KNOLSEISEN, 2003). Como produto 

final, esse planejamento apresenta um plano mestre enfocado em datas importantes, como data 

de entrega, conclusão e tarefas críticas. Com isso, pode-se tomar decisões mais abrangentes 

como quais são os objetivos do empreendimento, que produto deve ser produzido e quais os 

processos tecnológicos a serem utilizados. 

2.1.2 PLANEJAMENTO TÁTICO 

O planejamento tático ou de médio prazo envolve um horizonte de tempo menor, sendo 

geralmente de 4 semanas a 3 meses, contando a partir da segunda semana, já que considera-se 

como planejamento de curto prazo até duas semanas e, portanto, aumenta o nível de 
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detalhamento com o operacional (FORMOSO et al, 1999). Além disso, segundo Bernardes 

(2003) o planejamento tático tem como funções: 

• atualizar e revisar o plano de longo prazo da obra; 

• desenvolver métodos para a execução do trabalho; 

• decompor o plano de longo prazo em pacotes; 

• estabelecer uma sequência do fluxo de trabalho da melhor forma possível, de 

maneira a facilitar o cumprimento dos objetivos do empreendimento; 

• identificar com mais precisão a carga de trabalho necessária e a quantidade de 

recursos requerida para atender o fluxo de trabalho estabelecido 

2.1.3 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

O planejamento operacional ou de curto prazo, segundo Ballard e Howell (1997) apud 

Bernardes (2001), tem a função de proteger a produção contra efeitos da incerteza. Alves (2000) 

enfatiza que é no nível operacional onde ocorre a distribuição dos pacotes de trabalho para as 

equipes, preparando uma detalhada programação da produção para o seu efetivo controle. 

2.2 ORÇAMENTO 

Mattos (2003) diferencia orçamento de orçamentação explicando que aquele é o produto e este 

é o processo de determinação. O autor cita ainda que a estimativa de custo - e a consequente 

definição do preço de venda – é basicamente um exercício de previsão. Para Mattos (2003), a 

técnica orçamentária envolve desde a identificação até a valorização de uma série de itens, 

passando por descrição, quantificação e análise, e necessita de muita atenção, uma vez que o 

orçamento é preparado antes da efetiva construção do produto, não sendo cabível a presença de 

lacunas ou considerações descabidas nas composições de custo.  

Um orçamento, a depender do seu grau de detalhamento, pode ter três classificações: estimativa 

de custo; orçamento preliminar; orçamento analítico ou detalhado (MATTOS, 2003). 

Ainda segundo o autor, na primeira classificação, o orçamento é composto com base em 

projetos similares e custos históricos e serve para dar uma ordem de grandeza aproximada do 

custo do projeto.  
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Na segunda classificação, o orçamento ocorre de maneira mais detalhada que o estimado, uma 

vez que pressupõe o levantamento de quantidades e requer a pesquisa de preços dos principais 

insumos e serviços da sua composição. Com isso, diminui o seu grau de incerteza.  

Por fim, o orçamento analítico ou detalhado é elaborado com composição de custos e extensas 

pesquisas de preços dos insumos para que se possa chegar em um valor bem próximo ao do 

custo real do projeto, diminuindo ainda mais a margem de incerteza do orçamento.  

 

2.3. COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

São muitos os autores ligados à literatura contábil e à construção civil que conceituam os custos 

de maneiras diferentes. Martins (2000) define custo de uma maneira mais geral, como sendo 

um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Sendo 

assim, ele abrange a soma dos insumos – mão de obra, materiais e equipamentos – necessários 

à realização do serviço ou, em maior escala, da obra. 

Partindo da mesma definição, Cabral (1998) pontua que os custos só podem ser considerados 

quando ocorre o consumo dos bens e serviços no processo produtivo. Portanto, se determinado 

produto adquirido pela empresa está em estoque, apesar de já ter sido pago, o valor só será 

considerado custo quando o material for utilizado na construção. Já segundo o dicionário 

Houaiss (2007), em uma das definições apresentadas, custo é definido como esforço empregado 

na produção de bens ou serviços. Para este trabalho, custo será definido como todo gasto 

envolvido no processo produtivo. Entram nessa conta: matéria prima, mão-de-obra produtiva, 

auxiliar e de gerência, equipamentos, energia elétrica, água, perdas, etc. A nível de orçamento, 

será exposto apenas os custos relativos à mão de obra de produção, auxiliar e de gerência e 

custo de matéria prima. 

Dois são os processos principais que, para Kern (2005), compõe o planejamento de custos de 

um empreendimento: o processo de estimativa e o processo de planejamento/controle dos 

custos. Já para Assumpção (1996), o sistema de planejamento é composto por dois subsistemas: 

o sistema de programação de custo e o sistema de controle de custo. Os dois conceitos propostos 

pelo autor dizem respeito ao planejamento físico da obra. O primeiro conceito, quando trazido 

para o campo do planejamento de custos, gera informações na forma de expectativa de 

comportamento e o segundo gera informação sobre o comportamento de ações já empreendidas. 
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Fernandes (2009) aborda a definição de composição de custo como sendo a descrição dos gastos 

relativos a um determinado serviço da obra, que é composta por insumos com especificações, 

unidades e coeficientes de consumo necessários à execução de uma unidade do serviço. Para 

complementar a definição, a autora define insumo como sendo itens que fazem parte da 

composição do serviço. Estes podem ser materiais, mão-de-obra ou equipamentos e cada um 

deles é apresentado com uma unidade de medida correspondente. Coeficientes (ou indicadores 

de consumo), finaliza a autora, são as quantidades de cada insumo necessárias à execução de 

uma unidade de serviço.  

Fernandes (2009) salienta, ainda, que na fase inicial do desenvolvimento do projeto é possível 

que se elabore um orçamento com base em um projeto preliminar, sendo possível o 

levantamento de quantitativos de cada serviço que compões o orçamento e pode possuir 

definição do padrão de qualidade do empreendimento, auxiliando na composição dos 

coeficientes de cada insumo. Usualmente, quantidades aproximadas são usadas tendo por base 

projetos similares construídos anteriormente. Pode acontecer – e acontece com grande 

frequência – que a obra seja iniciada e os projetos ainda estejam em elaboração; atrapalhando, 

neste caso, a precisão do prognóstico de custos, se fazendo necessário que checagens sejam 

efetuadas para garantir que os custos fiquem dentro dos limites determinados inicialmente. 

2.4 PRODUTIVIDADE 

Souza e Araújo (2001) definem a produtividade como sendo a eficiência em transformar 

entradas em saídas de um processo de produção. Aumentar a produtividade é o caminho mais 

sustentável para a melhoria do padrão de vida nos países (MCKINSEY, 1998 apud ARAÚJO, 

2000). Já para Souza (1996), a produtividade da mão de obra, em uma abordagem física, pode 

ser entendida como a eficiência da transformação do esforço humano em serviços de 

construção. O último autor aborda ainda a importância da padronização para a mensuração da 

produtividade, sendo necessária a criação de regras para que não sejam feitas considerações e 

não sejam adotados métodos distintos para uma mesma situação. Neste contexto, ele sugere a 

utilização do indicador chamado Razão Unitária de Produção (RUP). 

A RUP é o indicador que representa a produtividade através da quantidade de recursos 

consumidos na execução de uma unidade de serviço (SOUZA, 1996). Em outras palavras, a 

RUP relaciona o esforço humano, que é usualmente mensurado em “homens-hora” (hh) com as 

quantidades de serviço realizado:  
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𝑅𝑈𝑃 =  
  ç

                                                                                   (eq. 1) 

Analisando a eq. 1, pode-se concluir que valores que sejam altos para a RUP indicam 

produtividades piores que para valores que sejam baixos.  

Segundo Souza (1996), uma vez que se tem o interesse de padronizar a avaliação da RUP, é 

necessário padronizar as entradas do seu cálculo, que são:  

 a quantidade de homens hora; 

 a quantificação do serviço; 

 a definição do período de mensuração dos quais os dados de entrada e saída se referem. 

2.4.1 QUANTIFICAÇÃO DE HOMENS HORA 

A tarefa de conseguir mensurar o esforço humano pela apropriação de homens hora é, 

teoricamente uma simples multiplicação do número de homens presentes no exercício da 

atividade pelo tempo de duração do seu trabalho. Entretanto, há algumas considerações a serem 

feitas na contagem dos homens, uma vez que nem todos os homens presentes no exercício da 

atividade estão desempenhando um trabalho diretamente relacionado com a atividade. Neste 

caso, eles não devem entrar no cálculo da RUP (MARCHIORI, 2009). 

Marchiori (2009) apresenta no Quadro 1 são presentes algumas classificações possíveis que 

podem ser encontradas nos canteiros de obra: 

Quadro 1 - Classificação dos trabalhadores envolvidos na execução de uma obra de de construção. 

Profissionais envolvidos na 

GESTÃO 
Profissionais envolvidos na PRODUÇÃO 

 responsável pela obra 

 mestre 

 encarregados 

 estagiários 

 almoxarife 

 apontador 

Nível hierárquico 

 Oficial/ qualificado 

 Meio-oficial 

 Ajudante/ servente/ 

não qualificado/ 

aprendiz 

Especialização 
 Pedreiro 

 Carpinteiro 
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 Encanador 

 Azulejista 

 Etc 

Serviço 

 Fôrmas 

 Armação 

 Concretagem 

 Alvenaria 

 Revestimento 

cerâmico de parede e 

piso 

 Etc 

Parte do fluxograma dos 

processos 

 Recebimento 

 Estocagem 

 Movimentação 

 Processamento 

intermediário 

 Processamento final 

Organização 

 Série 

 Paralelo 

 Em grupo 

Uma vez que a classificação dos operários é feita no canteiro, é possível saber quantos devem 

ser os operários contados para o cálculo de homens hora. A Figura 1 mostra como ocorre a 

relação da classificação do operário com as atividades por ele desenvolvidas e qual o seu grau 

de importância no processo do cálculo da produtividade.  
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Figura 1 - Diferentes possibilidades de classificação de mão de obra 

 

Fonte: Silvia (2003 apud Marchiori 2009). 

Como para o cálculo da produtividade de um determinado serviço o fator em análise é a 

quantidade de homens a ser considerado no cálculo, deve-se adotar uma regra quanto a 

participação ou não do operário na atividade. Algumas possibilidades foram apresentadas por 

Marchiori (2009):  

 Oficiais: quando somente se consideram os oficiais diretamente envolvidos; 

 Equipe direta: quando se acrescentam os ajudantes diretos ao grupo dos oficiais; 

 Equipe de apoio: refere-se à mão de obra que prepara os insumos, em geral numa central 

de produção; 

 Equipe global: quando o esforço de apoio é acrescido ao da mão de obra direta.  

Portanto, deve-se fazer uma análise para cada caso de quantos são os operários envolvidos 

diretamente no processo. 

Já com relação ao tempo trabalho, é usual que se considere o tempo disponível para o trabalho, 

apropriando-se do tempo total que o funcionário está no canteiro. Sendo assim, as horas de 

paralisação não são descontadas e as horas prêmio recebidas sem que o operário estivesse 

realmente trabalhando também não são consideradas (MARCHIORI, 2009). 
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2.4.2 QUANTIFICAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO 

Para a quantificação do serviço executado, Marchiori (2009) chama a atenção para duas 

alternativas. A primeira que contempla a área líquida executada, o que foi fisicamente gerado e 

a segunda que adiciona à área líquida gerada o fator dificuldade de execução.  

Como o fator dificuldade de execução pode gerar uma questão interpretativa, neste trabalho 

será adotada a primeira quantificação sugerida pela autora.  

2.4.3 PERÍODO DE TEMPO AO QUAL AS MENSURAÇÕES SE 
REFEREM 

Souza (1996) define alguns períodos para a coleta, mensuração, dos componentes da RUP – 

homens hora e quantidade de serviço. O autor define três períodos que são: o dia trabalhado, o 

período acumulado e o ciclo de serviços.  

No primeiro período, o do dia trabalhado, busca-se medir as entradas e saídas, calculando-se 

uma RUP, que nesse caso se denomina RUP diária (RUPd). Abaixo, é apresentado, a título de 

informação, o gráfico de uma RUP diária para o serviço de marcação de alvenaria. (Gráfico 1) 

Gráfico 1 - RUP diária 

 

Fonte: O Autor. 
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No segundo período, que contempla um período acumulado, busca-se medir um quantitativo 

total de entradas e saídas, ou seja, os valores de homem hora e quantidade de serviço executado 

são somados ao longo do período obtendo-se um valor acumulado. Feito isso, calcula-se uma 

RUP para o período que se denomina RUP cumulativa (RUPcum). Abaixo, é apresentado, a título 

de informação, o gráfico de uma RUP cumulativa para o serviço de marcação de alvenaria. 

(Gráfico 2) 

Gráfico 2 - RUP cumulativa 

 

Fonte: O Autor. 

Por fim, no terceiro período, que se refere à um ciclo de serviço, como o próprio nome já diz, 

busca separar os ciclos de serviços para mensuração dos dados de entrada e saída. Neste caso, 

são analisados serviços como montagem de fôrmas de um pavimento, elevação de alvenaria de 

um pavimento completo, etc. Como resultado é obtida uma RUP cíclica (RUPcic). Abaixo, é 

apresentado, a título de informação, o gráfico de uma RUP cíclica para o serviço de marcação 

de alvenaria. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - RUP cíclica 

 

Fonte: O Autor. 

Além desses conceitos relacionados ao período da mensuração dos dados de entrada e saída, 

Souza (1996)  caracteriza, ainda, a RUP potencial (RUPpot), que é um valor de RUP diária 

associado à sensação de bom desempenho, quando analisada em conjunto com a RUPd. Abaixo, 

é apresentado, a título de informação, o gráfico contendo a RUP diária, cumulativa e cíclica 

para o serviço de marcação de alvenaria. (Gráfico 4) 
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Gráfico 4 - RUP diária, RUP cumulativa, RUP potencial 

 

Fonte: O Autor. 
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M. L. NASCIMENTO                                                                                                        

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Este capítulo consiste na metodologia adotada para a execução do trabalho. Inicialmente, foi 

realizada uma revisão da bibliografia disponível na literatura que trata a respeito do tema do 

trabalho. Essa etapa é fundamental para que se possa adquirir um embasamento teórico que 

permita a correta interpretação dos resultados. Foi descrito, ainda, como são executados os 

serviços escolhidos e como foi feita a coleta dos dados para posteriormente tratar, analisar e 

apresentar os resultados. Portanto, são apresentadas algumas características do método 

construtivo analisado. 

3.1 INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA OBRA EM ESTUDO 

Para que os resultados fossem confiáveis, a obra escolhida deveria conter alguns pontos que 

permitiram uma eficaz coleta dos dados necessários. Com uma boa coleta garantida, foi feito 

um tratamento dos dados e, posteriormente, foi feita uma análise que possibilitou que os 

resultados fossem obtidos.  

Dessa maneira, foi escolhida uma obra que garantissem que a coleta fosse feita; que possuíssem 

um responsável pelo levantamento dos serviços escolhidos e que possuíssem os serviços 

escolhidos em execução no período de coleta de dados. 

3.1.2 SERVIÇOS ESCOLHIDOS 

A metodologia utilizada dar-se-á através da medição do quantitativo produzido por quatro 

serviços previamente selecionados – marcação de alvenaria, elevação de alvenaria, reboco 

interno e contrapiso e, posteriormente, o cálculo da produtividade de cada uma das equipes. Por 

fim, será feita uma análise crítica dos resultados obtidos comparando-os com o orçamento que 

foi elaborado para a obra. A escolha desses serviços foi baseada na fase que a obra que foi 

analisada está. Além disso, são serviços que possuem um elevado volume de produção e são 

predecessores de diversos outros serviços. Dessa forma, é importante estimar o mais próximo 
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da realidade os custos e prazos de produção envolvidos para não prejudicar os indicadores físico 

financeiros do projeto. 

Para o levantamento dos indicadores de produtividade de cada um dos serviços mencionados, 

foi necessário medir o quanto cada equipe produz, quantos colaboradores compõem a equipe 

que trabalhou no serviço e quanto tempo a equipe desempenhou o serviço. Uma vez que esses 

dados foram obtidos, eles foram relacionados através dos conceitos abordados neste trabalho. 

Para dois dos serviços escolhidos foram utilizadas as mesmas técnicas de execução – que é a 

técnica tradicional – e, para os outros dois serviços, foram utilizadas diferentes técnicas de 

execução – com auxílio da tecnologia para melhorar os índices de produtividade e/ou economia 

da obra –, de modo que será possível, através dos resultados colhidos, analisar em qual delas o 

serviço se torna mais produtivo quando comparado com o que foi orçado. 

Dos quatro serviços escolhidos para medir a produtividade, marcação de alvenaria, elevação de 

alvenaria, reboco interno e contrapiso, dois deles, referentes à alvenaria serão executados com 

as mesmas técnicas. Já o reboco e o contrapiso serão executados de maneiras distintas, com 

procedimentos distintos. Será utilizada argamassa projetada para o reboco e, no caso do 

contrapiso, será utilizado o sistema Matrix. Esse sistema consiste no armazenamento de cimento 

e areia em silos na obra e, através de bombeamento, os componentes armazenados são levados 

ao pavimento onde são misturados com água no traço desejado e então a argamassa é aplicada. 

O sistema Matrix, por ser um sistema relativamente novo no mercado, ainda possui custos 

elevados para a construtora. 

Foi utilizada mão de obra terceirizada para execução do reboco interno. Vale destacar que essa 

decisão diz respeito a questões relacionadas às estratégias de planejamento da obra. Para os 

serviços de marcação e elevação de alvenaria e para o contrapiso foi utilizada mão de obra 

própria. 

Durante o processo de observação dos serviços, notou-se que para boa execução dos serviços é 

necessária muita atenção por parte dos colaboradores. 

3.1.2.1 Contrapiso 

Para o contrapiso, há procedimentos antes da execução propriamente dita que devem ser 

executados para garantir a qualidade do serviço. O colaborador deve lavar a laje (geralmente 
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usando um jato a pressão) para que a poeira no pavimento não prejudique a aderência do 

contrapiso e deve marcar a talisca (espessura) que o contrapiso será executado. A talisca é feita 

com auxílio de um nível de mangueira (ou similar), que é uma ferramenta utilizada para se obter 

a espessura desejada através do nivelamento da água presente na mangueira.  

Nivela-se o primeiro ponto e, em seguida, posiciona-se uma mangueira que vai do primeiro 

ponto ao segundo ponto cheia de água para que, através da pressão atmosférica atuante na 

superfície da água, as duas pontas fiquem no mesmo nível. Somente depois da talisca feito é 

que então é passada uma nata no pavimento para melhor adesão da farofa (mistura de cimento, 

areia e água) na laje. A farofa, então, é distribuída no pavimento, compactada e nivelada. 

Figura 2 - Nivelamento do contrapiso 

 

Fonte: O Autor. 
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Para medir a produtividade do contrapiso, foi aferido diariamente o que cada equipe produziu. 

Para que houvesse uma maior precisão na coleta, imprimiu-se um mapa do pavimento e cada 

dia era pintada uma cor, que correspondia a quantidade de serviço executada naquele dia. Na 

mesma folha anotava-se a quantidade de operários na equipe e alguma observação que fosse 

pertinente e pudesse impactar na produtividade. Na Figura 3 fica claro como o processo 

aconteceu.  

Figura 3 - Mapa de produtividade contrapiso 

 

Fonte: O Autor. 

3.1.2.2 Reboco Interno 

Para o reboco, o serviço se inicia com a colocação de uma tela nos pontos de união entre a 

alvenaria e os pilares para auxiliar no travamento da alvenaria. Na alvenaria, é também 

executado o processo de taliscamento. Para o reboco, assim como para o contrapiso, é 

importante que se tenha uma talisca adequada, permitindo que os serviços futuros não sejam 

atrapalhados por erros executivos em etapas anteriores.  A talisca na alvenaria é feita com o 

auxílio de um prumo e de uma régua (Figura 4). Em seguida é passado, assim como no 

contrapiso, uma nata na alvenaria para melhor aderência da massa. É necessário também o 
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serviço de taliscamento para determinar a espessura que será executado o reboco. 

Posteriormente, o reboco é projetado e nivelado de acordo com a talisca. 

Figura 4 - Reboco com argamassa projetada 

 

Fonte: O Autor. 

Assim como no caso do contrapiso, para medir a produtividade do reboco interno foi necessário 

imprimir uma planta em uma folha e, através da criação de uma legenda com cores, sinalizar 

qual foi a produção referente a qual dia, e quantos operários estiveram ali trabalhando.  
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Figura 5 - Mapa de produtividade reboco interno 

 

Fonte: O Autor. 

3.1.2.3 Marcação de alvenaria 

Para o serviço de marcação de alvenaria, foi observado que os colaboradores utilizam uma linha 

de nylon para se orientar quanto as distâncias que devem marcar cada fiada. Feita a marcação 

no pavimento, eles separavam os tijolos de acordo com as suas dimensões no pavimento, de 

modo que o material ficasse o mais próximo possível do seu local de aplicação para facilitar na 

aplicação. Uma vez que a linha já estava esticada e os tijolos já estavam posicionados, o 

pedreiro começava o serviço de marcação de alvenaria. Ele primeiro jogava um pouco de água 

no caminho que marcaria e depois colocava a argamassa para assentar os blocos cerâmicos. 

Esse procedimento se repetia até que ele finalizasse toda a marcação da alvenaria do pavimento. 

Em ambas as obras, esse serviço contava com um pedreiro, que executava o serviço 

propriamente dito, e um ajudante que ficava responsável por organizar o material que seria 

usado na produção. 
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Figura 6 - Marcação de alvenaria 

 

Fonte: O Autor. 

Para medir a produtividade da marcação da alvenaria, foi necessário medir qual foi a produção 

diária de cada equipe e quantas pessoas haviam em cada equipe. Para tanto, repetiu-se o mesmo 

padrão dos serviços citados anteriormente. Uma planta do pavimento em questão foi impressa 

e através de uma legenda de cores foi anotado quanto foi produzido em cada dia e quantos 

operários estavam presentes trabalhando no local. 
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Figura 7 - Mapa de produtividade marcação alvenaria externa 

 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 8 - Mapa de produtividade marcação alvenaria interna 

 

Fonte: O Autor. 
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3.1.2.4 Elevação de alvenaria 

Para o processo de elevação de alvenaria, a referência marcada com uma linha no processo de 

marcação é também elevada à medida que a alvenaria vai subindo para auxiliar o colaborador 

na execução do serviço. Nas obras acompanhadas notou-se que os colaboradores fazem uso de 

uma bisnaga para execução do serviço, o que proporciona a redução do desperdício de 

argamassa no processo. O uso desse equipamento tem uma influência direta na produtividade 

do colaborador além de proporcionar um serviço mais limpo. A medida que a alvenaria vai 

subindo, além da linha que acompanha a elevação, o pedreiro usa o prumo de nível para garantir 

que a alvenaria não está subindo torta. 

Figura 9 - Elevação de alvenaria interna 

 

Fonte: O Autor. 

Assim como os outros serviços descritos, para medição da produção da elevação da alvenaria 

não foi diferente. Uma planta do pavimento foi impressa e nela foram registradas as produções 

de cada dia, quantos operários trabalharam e se teve algum incidente que pudesse interferir na 

produtividade da equipe. 
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Figura 10 - Mapa de produtividade elevação alvenaria interna 

 

Fonte: O Autor 

Para completar as informações necessárias para o calcula da produtividade, é necessário apurar 

o tempo de execução de cada serviço. Para tanto, foi medido o tempo que cada equipe demorou 

para executar cada serviço em alguns pavimentos para que se pudesse obter, no tempo de 

estudo, o resultado mais aproximado do que ocorre no dia a dia. A medição, nas duas empresas, 

era feita diariamente, levantando-se o quanto foi produzido por equipe, por dia. Entretanto, 

trataremos aqui da equipe de um modo geral. Por exemplo, falaremos da produtividade da 

equipe de marcação de alvenaria e não da produtividade da dupla (pedreiro e ajudante) X e Y. 

Uma vez que os quantitativos foram levantados, o tempo de execução foi apurado e tem-se o 

conhecimento de quantos funcionários desempenharam o serviço foi possível calcular a 

produtividade de cada equipe em cada uma das tarefas descritas acima. 

Foi utilizado o conceito de Razão Unitária de Produção, ou simplesmente RUP, para a análise 

das produtividades. 

3.2 CÁLCULOS DO INDICADORES 

O cálculo dos indicadores será feito com base nas produções das equipes em campo. Para que 

se tenha parâmetros suficientes para o cálculo dos indicadores, foi anotado a produção da 
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equipe, bem como a quantidade de funcionários envolvidos na produção e o tempo envolvido. 

Com relação ao número de funcionários, foi considerado que dois ajudantes se equivaleriam a 

um profissional. Uma vez que os quantitativos foram coletados em campo, e tem-se o número 

de profissionais envolvidos na produção assim como o tempo por eles gasto para completar 

uma atividade, foi calculado a RUP para cada serviço. 

Para calcular a RUP de cada serviço foi usado o seguinte passo a passo:  

i) Coleta das informações em campo através de mapas de produção diário 

Figura 11 - Mapa de produtividade elevação alvenaria interna 

 

Fonte: O Autor. 

ii) Transformação da informação gráfica em numérica através da planilha modelo 

Tabela 1 - Controle de produção diário 

 

QUANT. UND.

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 27/02/19 4 5 20 137,57 m² 0,1454

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 28/02/19 3 9 27 117,43 m² 0,2299

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 01/03/19 3 8 24 114,71 m² 0,2092

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 02/03/19 1 5 5 34,46 m² 0,1451

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 04/03/19 4 9 36 211,55 m² 0,1702

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 06/03/19 4 9 36 203,60 m² 0,1768

13° PVTO ALVENARIA INTERNA 07/03/19 4 4 16 75,66 m² 0,2115

HORAS 
TRABALHADAS 

 (total)
LOCAL SERVIÇO DATA

Nº OFICIAIS 
DA EQUIPE

HORAS 
TRABALHADAS 

 (individual)

PRODUÇÃO RUP DIÁRIA 
(Hh/und)

OBSERVAÇÕES

Cremalheira estava em manutenção 
no período da tarde.

Sábado até as 12 hrs.

Finalizaram as 11 hrs.
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Fonte: O Autor 

iii) Cálculo da RUP diária: 𝑅𝑈𝑃 =
  

çã  (  á )
 

iv) Cálculo da RUP acumulada: 𝑅𝑈𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚 =  
   ( )

çã  ( )
 

Tabela 2 - Cálculo da RUPd 

 

Fonte: O Autor. 

Uma vez que os indicadores de produtividades foram obtidos, foi mensurado quanto custou 

cada equipe no tempo de coleta dos dados. Para tanto, foi solicitado ao engenheiro responsável 

pela produção da obra em questão a folha com os pagamentos apropriando-os pelo serviço 

executado. Da mesma maneira que as produções foram anotadas de acordo com os dias de 

produção e os pavimentos, os pagamentos foram registrados no sistema da empresa. A 

apropriação dos pagamentos acontece pela equipe administrativa da obra, que sabe exatamente 

quais operários exerceram quais funções no decorrer do mês e quanto foi o combinado de 

salário de cada um. O cálculo do custo unitário de cada serviço foi feito através do custo total 

da equipe num determinado período dividido pela produção total dessa equipe neste mesmo 

período. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒
 

Dia Qte Serviço Cumulativa (m²) Hh Cumulativo RUPcum (Hh/m²)
1 23,28 11 0,473

2 367,74 115 0,313

3 488,14 151 0,309

4 613,78 187 0,305

5 723,76 223 0,308

6 828,69 259 0,313

7 880,94 283 0,321

8 886,31 287 0,324
9 915,25 293 0,320

10 989,05 311 0,314

11 1072,93 327 0,305

12 1086,82 337 0,310

13 1182,08 373 0,316

14 1291,67 409 0,317

15 1419,12 445 0,314

16 1526,00 481 0,315

17 1554,49 493 0,317

4º PAV.

5º PAV.
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Foi considerado a soma total paga àquela equipe incluindo as bonificações (tarefas) envolvidas 

em cada atividade, uma vez que buscou-se representar o mais fidedignamente o que está 

acontecendo no canteiro para verificar, junto ao orçamento executivo, possíveis lacunas em sua 

composição. Por exemplo, no período analisado, de três meses, foi pago R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) à equipe de elevação de alvenaria. Foi, então, considerado que nesse mesmo 

período, a produção de elevação de alvenaria correspondeu à 250m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados). Sendo assim, o custo de cada metro quadrado produzido pela equipe custou, 

neste exemplo, R$ 100,00 (cem reais). 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 =
25.000,00

250,00
= 100,00 

 

Uma vez que foi calculado o custo unitário de cada serviço analisado, foi feita uma comparação 

com o orçamento final da obra. Como vimos, a composição do custo é composta por diversos 

fatores, porém, para se obter o custo unitário de cada serviço analisado foi necessário adotar 

certos parâmetros como constantes no processo e, para isso, os coeficientes dos materiais 

utilizados em cada serviços se mantiveram iguais aos apresentados no orçamento inicial. Tal 

consideração foi necessária uma vez que durante o processo de coleta de dados o uso dos 

materiais não foi mensurado. Portanto, para evitar que um erro durante a estimativa, preferiu-

se manter esses coeficientes constantes e analisar apenas o custo da mão de obra – os 

coeficientes dos materiais utilizados para cada serviço apresentados nos orçamentos presentes 

neste trabalho tem o intuito de manter a estrutura orçamentária. Esse custo, relativo à mão de 

obra, foi alterado no orçamento de acordo com cada resultado obtido ao longo do trabalho para 

os serviços selecionados. Tendo concluída essa etapa, foi possível analisar e comparar os 

resultados obtidos com aqueles apresentados no início no orçamento executivo da obra em 

questão.  

3.3 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.3.1 COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUTIVO DO 
EMPREENDIMENTO EM ANÁLISE 

O orçamento executivo utilizado como base para o trabalho foi elaborado de uma maneira 

diferente da que foi adotada para elaboração do novo orçamento.  
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O primeiro, como não havia um histórico de produtividade bem definido da empresa, não foi 

possível ser composto de acordo com esses parâmetros de cada equipe. Portanto, para sua 

composição foi adotado um histórico de preços que o orçamentista possuía. Como esse serviço 

é terceirizado e sempre feito pela mesma empresa, já havia um histórico de preços praticados 

pela empresa. Esse fato ajudou na composição, porém não eliminou a necessidade de uma nova 

pesquisa de mercado, uma vez que é sempre necessário se atualizar quanto aos preços 

praticados no mercado. 

No caso da existência de um serviço no orçamento nunca praticado pela empresa, o 

orçamentista optou por utilizar os padrões que tinha de outras empresas, uma vez que são 

balizados de acordo com serviços terceirizados do mercado e são coerentes para o tipo do 

empreendimento. Se houvesse no orçamento um serviço nunca executado por nenhuma 

empresa, o orçamentista utilizaria auxílio das composições da PINI ajustando esse valor com 

uma pesquisa de mercado que fosse coerente com o empreendimento em questão, buscando 

sempre chegar o mais próximo do que é executado nos canteiros de obra. 

 



 

M. L. NASCIMENTO                                                                                                        

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Serão apresentados, neste capítulo, os resultados obtidos das produtividades (expressas por 

meio da RUP) de cada um dos serviços mencionados nos capítulos anteriores, bem como o 

custo de cada um deles e, ainda, a análise do custo unitário de cada serviço com o orçamento 

executivo da obra. 

4.1 INDICADORES DA PRODUÇÃO 

4.1.1 MARCAÇÃO DE ALVENARIA 
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4.1.1.1 RUP DIÁRIA (RUPd) 

Tabela 3 - RUPd marcação de alvenaria 

 

Fonte: O Autor. 

Na tabela 3, apesar de tratar de uma RUP diária, é possível observar que os resultados 

apresentados não possuem grandes oscilações. Esse fato, ao gerar as RUPs cumulativa e 

potencial, mostradas no Gráfico 5, evidencia que o desperdício de recurso é mínimo quando 

comparado ao que foi planejado. 

Dia Qte Serviço Diária (m) Hh diário RUPd (Hh/m)
4º PAV. 1 387,47 36 0,093

2 33,42 4 0,120

3 121,74 17 0,140

4 90,74 9 0,099

5 62,82 9 0,143

6 56,49 9 0,159

7 96,81 6 0,062

8 93,74 9 0,096

9 107,83 9 0,083

10 89,96 9 0,100

11 58,06 3 0,052

12 27,73 1,5 0,054

13 70,76 5 0,071

14 99,19 8 0,081

15 38,24 5 0,131

16 131,39 9 0,068

17 71,79 8 0,111

18 64,78 9 0,139

19 17,38 5 0,288

20 109,71 9 0,082

21 111,44 9 0,081

22 101,40 9 0,089

23 18,06 2 0,111

24 49,79 9 0,181

25 49,32 8 0,162

26 18,79 1,5 0,080

27 31,27 5 0,160

28 140,57 9 0,064

29 132,89 9 0,068

5º PAV.

6º PAV.

7º PAV.

8º PAV.

9º PAV.
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4.1.1.2 RUP CUMULATIVA (RUPcum) 

Tabela 4 – RUPcum marcação de alvenaria 

 

Fonte: O Autor. 

Após calcular a RUP cumulativa, é possível calcular a RUP potencial. Essa última sendo, 

conceitualmente, a mediana das RUPs que se encontram abaixo da última RUP cumulativa. 

Quanto mais o valor das RUP cumulativas se aproximam da potencial, melhor. 

 

 

 

 

 

 

Dia Qte Serviço Cumulativa (m) Hh Cumulativo RUPcum (Hh/m)
4º PAV. 1 387,47 36 0,093

2 420,89 40 0,095

3 542,63 57 0,105

4 633,37 66 0,104

5 696,19 75 0,108

6 752,68 84 0,112
7 849,49 90 0,106

8 943,23 99 0,105

9 1051,06 108 0,103

10 1141,02 117 0,103

11 1199,08 120 0,100
12 1226,81 121,5 0,099

13 1297,57 126,5 0,097

14 1396,76 134,5 0,096

15 1435,00 139,5 0,097

16 1566,39 148,5 0,095

17 1638,18 156,5 0,096
18 1702,96 165,5 0,097

19 1720,34 170,5 0,099

20 1830,05 179,5 0,098

21 1941,49 188,5 0,097

22 2042,89 197,5 0,097

23 2060,95 199,5 0,097
24 2110,74 208,5 0,099

25 2160,06 216,5 0,100

26 2178,85 218 0,100

27 2210,12 223 0,101

28 2350,69 232 0,099

29 2483,58 241 0,097

5º PAV.

6º PAV.

7º PAV.

8º PAV.

9º PAV.



 Utilização de índices de produtividade para composição de orçamentos na construção 

 

M. L. NASCIMENTO                                                                                                                          Capítulo 4 

44

4.1.1.3 GRÁFICO RUP  

Gráfico 5 - RUPs marcação de alvenaria 

 

Fonte: O Autor. 

Após analisar o gráfico acima, é possível concluir que apesar de ter alguns poucos pontos que 

apresentam uma RUP diária destoante das outras, o que é normal devido as atemporalidades 

que estão sujeitas a acontecer em um canteiro de obras, o serviço de marcação de alvenaria se 

mostrou eficiente frente ao planejado. 

4.1.2 ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 

4.1.2.1 RUP DIÁRIA (RUPd) 

Será apresentado, abaixo, a tabela com os resultados das produções diárias do serviço de 

elevação de alvenaria, bem como da quantidade de horas trabalhadas levando em 

consideração a quantidade de oficiais na equipe de produção. 
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Tabela 5 - RUPd elevação de alvenaria interna 

 

Fonte: O Autor. 

Dia Qte Serviço Diária (m²) Hh diário RUPd (Hh/m²)
1 23,28 11 0,473

2 344,46 104 0,302

3 120,40 36 0,299

4 125,64 36 0,287

5 109,98 36 0,327

6 104,93 36 0,343

7 52,25 24 0,459

8 5,37 4 0,745

9 28,94 6 0,207

10 73,80 18 0,244

11 83,88 16 0,191

12 13,89 10 0,720

13 95,26 36 0,378

14 109,59 36 0,328

15 127,45 36 0,282

16 106,88 36 0,337

17 28,49 12 0,421

18 63,35 32 0,505

19 117,89 36 0,305

20 157,74 36 0,228

21 138,88 32 0,230

22 91,55 36 0,393

23 112,70 36 0,319

24 79,71 32 0,401

25 21,10 20 0,948

26 57,76 18 0,312

27 16,45 9 0,547

28 13,35 6 0,449

29 63,45 18 0,284

30 59,82 18 0,301

31 68,48 18 0,263

32 128,76 27 0,210

33 69,27 24 0,346

34 135,88 36 0,265

35 56,39 20 0,355

36 120,30 36 0,299

37 107,67 36 0,334

38 37,32 12 0,322

39 75,10 12 0,160

40 140,62 36 0,256

41 142,29 36 0,253

42 168,68 36 0,213

43 138,43 36 0,260

44 201,18 44 0,219

45 215,37 40 0,186

46 218,80 40 0,183

47 181,48 40 0,220

48 173,50 40 0,231

49 144,99 40 0,276

50 196,21 38 0,194

51 192,35 40 0,208

52 165,12 36 0,218

53 119,90 27 0,225

54 153,22 36 0,235

55 72,29 28 0,387

56 196,21 10 0,051

57 192,35 36 0,187

58 165,12 32 0,194

59 119,90 20 0,167

60 153,22 36 0,235

61 72,29 32 0,443

62 17,86 2 0,112

63 191,05 36 0,188

64 135,08 36 0,267

65 156,86 32 0,204

66 151,20 36 0,238

67 185,63 39 0,210

68 137,57 20 0,145

69 117,43 27 0,230

70 114,71 24 0,209

71 34,46 5 0,145

72 211,55 36 0,170

73 203,60 36 0,177

74 75,66 16 0,211

13º PAV.

9º PAV.

10º PAV.

11º PAV.

12º PAV.

4º PAV.

5º PAV.

6º PAV.

7º PAV.

8º PAV.
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4.1.2.2 RUP CUMULATIVA (RUPcum) 

Tabela 6 - RUPcum elevação de alvenaria interna 

 

Fonte: O Autor. 

Dia Qte Serviço Cumulativa (m²) Hh Cumulativo RUPcum (Hh/m²)
1 23,28 11 0,473

2 367,74 115 0,313

3 488,14 151 0,309

4 613,78 187 0,305

5 723,76 223 0,308

6 828,69 259 0,313

7 880,94 283 0,321

8 886,31 287 0,324
9 915,25 293 0,320

10 989,05 311 0,314

11 1072,93 327 0,305

12 1086,82 337 0,310

13 1182,08 373 0,316

14 1291,67 409 0,317

15 1419,12 445 0,314

16 1526,00 481 0,315

17 1554,49 493 0,317

18 1617,84 525 0,325

19 1735,73 561 0,323

20 1893,47 597 0,315

21 2032,35 629 0,309

22 2123,90 665 0,313

23 2236,60 701 0,313

24 2316,31 733 0,316

25 2337,41 753 0,322

26 2395,17 771 0,322

27 2411,62 780 0,323

28 2424,97 786 0,324

29 2488,42 804 0,323

30 2548,24 822 0,323

31 2616,72 840 0,321

32 2745,48 867 0,316

33 2814,75 891 0,317

34 2950,63 927 0,314

35 3007,02 947 0,315

36 3127,32 983 0,314

37 3234,99 1019 0,315

38 3272,31 1031 0,315

39 3347,41 1043 0,312

40 3488,03 1079 0,309

41 3630,32 1115 0,307

42 3799,00 1151 0,303

43 3937,43 1187 0,301

44 4138,61 1231 0,297

45 4353,98 1271 0,292

46 4572,78 1311 0,287

47 4754,26 1351 0,284

48 4927,76 1391 0,282

49 5072,75 1431 0,282

50 5268,96 1469 0,279

51 5461,31 1509 0,276

52 5626,43 1545 0,275

53 5746,33 1572 0,274

54 5899,55 1608 0,273

55 5971,84 1636 0,274

56 6168,05 1646 0,267

57 6360,40 1682 0,264

58 6525,52 1714 0,263

59 6645,42 1734 0,261

60 6798,64 1770 0,260

61 6870,93 1802 0,262

62 6888,79 1804 0,262

63 7079,84 1840 0,260

64 7214,92 1876 0,260

65 7371,78 1908 0,259

66 7522,98 1944 0,258

67 7708,61 1983 0,257

68 7846,18 2003 0,255

69 7963,61 2030 0,255

70 8078,32 2054 0,254

71 8112,78 2059 0,254

72 8324,33 2095 0,252

73 8527,93 2131 0,250

74 8603,59 2147 0,250

13º PAV.

9º PAV.

10º PAV.

11º PAV.

12º PAV.

4º PAV.

5º PAV.

6º PAV.

7º PAV.

8º PAV.
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Ao analisar os dados da Tabela 6, pode-se notar que a RUP cumulativa foi diminuindo e se 

aproximando da RUP potencial. Um dos motivos para que isso aconteça pode ser o efeito 

aprendizado, que melhora a produção da equipe. 

4.1.2.3 GRÁFICO RUP 

Gráfico 6 - RUPs elevação alvenaria 

 

Fonte: O Autor. 

No Gráfico 6, é possível observar que, no início do período, as RUPs diárias estão dispersas no 

gráfico. Com o passar do tempo, elas diminuem o valor correspondente à RUP, mostrando uma 

melhora na produtividade. Quanto à RUP cumulativa, é possível notar que ela se aproxima da 

RUP potencial, confirmando a melhor na produtividade da equipe, que pode ser explicada pelo 

efeito aprendizado ao longo do tempo. 

4.1.3 REBOCO INTERNO 

4.1.3.1 RUP DIÁRIA (RUPd) 

Serão apresentados, abaixo, os resultados obtidos relativos à produção diária de reboco 

interno (Tabela 7). 
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Tabela 7 - RUPd reboco interno 

 

Fonte: O Autor. 

4.1.3.2 RUP CUMULATIVA (RUPcum) 

Serão apresentados, abaixo (Tabela 8), os resultados obtidos relativos à produção cumulativa 

de reboco. São apresentados os resultados quantitativos da produção, bem como da quantidade 

Dia Qte Serviço Diária (m²) Hh diário RUPd (Hh/m²)
1 144,39 45 0,312

2 127,16 54 0,425

3 172,42 54 0,313

4 173,16 40 0,231

5 142,21 54 0,380

6 244,51 72 0,294

7 142,72 72 0,504

8 228,05 72 0,316

9 62,14 72 1,159

10 198,51 56 0,282

11 157,60 72 0,457

12 168,52 63 0,374

13 69,38 54 0,778

14 37,83 54 1,427

15 203,90 54 0,265

16 156,69 54 0,345

17 113,13 54 0,477

18 28,04 54 1,926

19 110,44 48 0,435

20 160,56 54 0,336

21 147,58 54 0,366

22 207,65 54 0,260

23 132,87 54 0,406

24 62,74 48 0,765

25 56,58 54 0,954

26 150,44 54 0,359

27 146,14 45 0,308

28 63,35 36 0,568

29 197,28 45 0,228

30 192,51 45 0,234

31 110,04 27 0,245

32 117,48 36 0,306

33 358,42 90 0,251

34 231,08 90 0,389

35 313,21 90 0,287

36 251,10 70 0,279

37 253,38 90 0,355

38 56,15 63 1,122

4º PAV.

5º PAV.

6º PAV.
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de horas trabalhadas, levando em consideração a quantidade de oficiais presentes na equipe de 

produção.  

Tabela 8 - RUPcum reboco interno 

 

Fonte: O Autor. 

Dia Qte Serviço Cumulativa (m²) Hh Cumulativo RUPcum (Hh/m²)
1 144,39 45 0,312

2 271,55 99 0,365

3 443,97 153 0,345

4 617,13 193 0,313

5 759,34 247 0,325

6 1003,85 319 0,318

7 1146,57 391 0,341

8 1374,62 463 0,337

9 1436,76 535 0,372

10 1635,27 591 0,361

11 1792,87 663 0,370

12 1961,39 726 0,370

13 2030,77 780 0,384

14 2068,60 834 0,403

15 2272,50 888 0,391

16 2429,19 942 0,388

17 2542,32 996 0,392

18 2570,36 1050 0,409

19 2680,80 1098 0,410

20 2841,36 1152 0,405

21 2988,94 1206 0,403

22 3196,59 1260 0,394

23 3329,46 1314 0,395

24 3392,20 1362 0,402

25 3448,78 1416 0,411

26 3599,22 1470 0,408

27 3745,36 1515 0,405

28 3808,71 1551 0,407

29 4005,99 1596 0,398

30 4198,50 1641 0,391

31 4308,54 1668 0,387

32 4426,02 1704 0,385

33 4784,44 1794 0,375

34 5015,52 1884 0,376

35 5328,73 1974 0,370

36 5579,83 2044 0,366

37 5833,21 2134 0,366

38 5889,36 2197 0,373

4º PAV.

5º PAV.

6º PAV.
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4.1.3.3 GRÁFICO RUP 

Gráfico 7 - RUPs reboco interno 

 

Fonte: O Autor. 

Ao analisar o Gráfico 7, pode-se notar que as RUPs cumulativa e potencial estão bem próximas. 

Assim como pro serviço de marcação de alvenaria, pode-se inferir que esse serviço está tendo 

baixo desperdício de recurso frente ao que foi planejado.  
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4.1.4 CONTRAPISO 

4.1.4.1 RUP DIÁRIA (RUPd) 

Serão apresentados, abaixo, os resultados obtidos relativos à produção diária do contrapiso 

(Tabela 9). 
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Tabela 9 - RUPd contrapiso 

Fonte: O Autor. 

4.1.4.2 RUP CUMULATIVA (RUPcum) 

Serão apresentados, abaixo (Tabela 10), os resultados obtidos relativos à produção cumulativa 

do contrapiso. São apresentados os resultados quantitativos da produção, bem como da 

Dia Qte Serviço Diária (m²) Hh diário RUPd (Hh/m²)
1 98,44 18 0,183

2 85,40 16 0,187

3 24,99 10 0,400

4 120,59 18 0,149

5 109,67 18 0,164

6 65,04 18 0,277

7 60,10 9 0,150

8 38,97 9 0,231

9 15,43 8 0,518

10 56,32 18 0,320

11 80,96 18 0,222

12 81,00 13 0,160

13 82,28 18 0,219

14 77,74 18 0,232

15 90,11 16 0,178

16 84,25 18 0,214

17 21,44 6 0,280

18 107,26 18 0,168

19 107,90 18 0,167

20 108,73 16 0,147

21 97,56 18 0,185

22 80,17 18 0,225

23 75,92 18 0,237

24 54,36 10 0,184

25 54,89 18 0,328

26 108,67 18 0,166

27 37,10 16 0,431

28 30,22 10 0,331

29 54,30 18 0,331

30 90,23 18 0,199

31 72,86 16 0,220

32 49,00 10 0,204

33 54,36 18 0,331

34 109,66 18 0,164

35 58,45 18 0,308

36 35,06 16 0,456

37 54,36 9 0,166

38 35,99 18 0,500

39 103,74 18 0,174

40 56,90 18 0,316

41 76,85 16 0,208

42 24,14 18 0,746

43 111,32 18 0,162

44 66,63 18 0,270

45 81,14 18 0,222

46 68,33 10 0,146

47 137,20 20 0,146

48 105,66 18 0,170

49 52,75 20 0,379

50 142,39 20 0,140

51 99,01 18 0,182

52 93,73 16 0,171

53 108,66 18 0,166

54 89,41 12 0,134

55 108,72 27 0,248

56 185,04 27 0,146

57 150,41 27 0,180

58 116,08 27 0,233

59 27,28 3 0,110

60 115,83 27 0,233

61 211,27 27 0,128

62 125,55 27 0,215

63 83,90 15 0,179

64 24,14 27 1,118

65 219,46 27 0,123

66 141,25 27 0,191

67 196,74 27 0,137

68 54,36 9 0,166

69 18,58 5 0,269

70 174,55 27 0,155

71 205,70 27 0,131

72 139,85 27 0,193

73 76,89 27 0,351

74 153,67 27 0,176

75 40,17 5 0,124

76 250,31 30 0,120

77 72,70 24 0,330

15º PAV.

9º PAV.

4º PAV.

5º PAV.

6º PAV.

7º PAV.

8º PAV.

10º PAV.

11º PAV.

12º PAV.

13º PAV.

14º PAV.
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quantidade de horas trabalhadas, levando em consideração a quantidade de oficiais presentes 

na equipe de produção.  

Tabela 10 - RUPcum contrapiso 

 

Dia Qte Serviço Cumulativa (m²) Hh Cumulativo RUPcum (Hh/m²)
1 98,44 18 0,183

2 183,84 34 0,185

3 208,83 44 0,211

4 329,42 62 0,188

5 439,09 80 0,182

6 504,13 98 0,194

7 564,23 107 0,190

8 603,20 116 0,192

9 618,63 124 0,200

10 674,95 142 0,210

11 755,91 160 0,212

12 836,91 173 0,207

13 919,19 191 0,208

14 996,93 209 0,210

15 1087,04 225 0,207

16 1171,29 243 0,207

17 1192,73 249 0,209

18 1299,99 267 0,205

19 1407,89 285 0,202

20 1516,62 301 0,198

21 1614,18 319 0,198

22 1694,35 337 0,199

23 1770,27 355 0,201

24 1824,63 365 0,200

25 1879,52 383 0,204

26 1988,19 401 0,202

27 2025,29 417 0,206

28 2055,51 427 0,208

29 2109,81 445 0,211

30 2200,04 463 0,210

31 2272,90 479 0,211

32 2321,90 489 0,211

33 2376,26 507 0,213

34 2485,92 525 0,211

35 2544,37 543 0,213

36 2579,43 559 0,217

37 2633,79 568 0,216

38 2669,78 586 0,219

39 2773,52 604 0,218

40 2830,42 622 0,220

41 2907,27 638 0,219

42 2931,41 656 0,224

43 3042,73 674 0,222

44 3109,36 692 0,223

45 3190,50 710 0,223

46 3258,83 720 0,221

47 3396,03 740 0,218

48 3501,69 758 0,216

49 3554,44 778 0,219

50 3696,83 798 0,216

51 3795,84 816 0,215

52 3889,57 832 0,214

53 3998,23 850 0,213

54 4087,64 862 0,211

55 4196,36 889 0,212

56 4381,40 916 0,209

57 4531,81 943 0,208

58 4647,89 970 0,209

59 4675,17 973 0,208

60 4791,00 1000 0,209

61 5002,27 1027 0,205

62 5127,82 1054 0,206

63 5211,72 1069 0,205

64 5235,86 1096 0,209

65 5455,32 1123 0,206

66 5596,57 1150 0,205

67 5793,31 1177 0,203

68 5847,67 1186 0,203

69 5866,25 1191 0,203

70 6040,80 1218 0,202

71 6246,50 1245 0,199

72 6386,35 1272 0,199

73 6463,24 1299 0,201

74 6616,91 1326 0,200

75 6657,08 1331 0,200

76 6907,39 1361 0,197

77 6980,09 1385 0,198

15º PAV.

9º PAV.

4º PAV.

5º PAV.

6º PAV.

7º PAV.

8º PAV.

10º PAV.

11º PAV.

12º PAV.

13º PAV.

14º PAV.
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Fonte: O Autor. 

4.1.4.3 GRÁFICO RUP 

Gráfico 8 - RUPs contrapiso 

 

Fonte: O Autor. 

Assim como para os serviços de marcação de alvenaria, e reboco interno, para o serviço de 

contrapiso, as RUPs cumulativa e potencial ficam, em todo o período, bem próximas uma das 

outras. Sabe-se que é normal que para a RUP diária alguns valores fiquem distantes dessas 

RUPs cumulativa e potencial, como pode-se observar. É importante notar que, quando os 

valores da RUP diárias começam a ficar distantes com uma maior frequência (período entre 30 

e 50 dias) a RUP cumulativa começa a se afastar da potencial. Porém, como a RUP diária volta 

a ter valores próximos a da potencial, ocorre a “correção” da RUP cumulativa, se aproximando 

da potencial novamente. 

4.2 CUSTO DA PRODUÇÃO 

Modelo da planilha de lançamento da apropriação da folha de pagamento da obra 
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Figura 12 - modelo da planilha de apropriação de operários 

 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 11 - Custo da produção (R$/mês) 

 

Fonte: O Autor. 

4.3 APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUTIVO 

4.3.1 MARCAÇÃO DE ALVENARIA E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 

Afim de facilitar a visualização, como se tratam de serviços que aparecem juntos no orçamento, 

serão também apresentados juntos. Para a composição expressa a seguir, o custo unitário 

correspondente à mão de obra se encontra na coluna “PREÇO OUTROS (UNIT) (R$)”. 

 

MÊS
SERVIÇO
MARCAÇÃO ALVENARIA R$ 4.510,16 R$ 3.685,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.196,03
ELEVAÇÃO ALVENARIA R$ 0,00 R$ 9.828,79 R$ 23.140,35 R$ 19.075,33 R$ 52.044,47
REBOCO INTERNO R$ 4.502,83 R$ 4.784,40 R$ 31.143,87 R$ 57.750,73 R$ 98.181,82
CONTRAPISO R$ 6.598,17 R$ 5.546,25 R$ 10.907,29 R$ 7.301,80 R$ 30.353,50

DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL

CUSTO DA PRODUÇÃO (R$/MÊS)
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Figura 13 - Orçamento executivo marcação e elevação de alvenaria 

 

Fonte: O Autor. 
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4.3.2 REBOCO INTERNO 

Figura 14 - Orçamento executivo reboco interno 

Fonte: O Autor. 
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4.3.3 CONTRAPISO 

Figura 15 - Orçamento executivo contrapiso 

Fonte: O Autor. 
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4.4 NOVA COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

4.4.1 MARCAÇÃO E ELEVAÇÃO DE ALVENARIA 

Para o serviço de marcação e elevação de alvenaria, como não foi possível mensurar quais 

tijolos foram aplicados em quais produtividades, foi feita uma conta conjunta, considerando o 

custo unitário para os diferentes tipos de tijolos como sendo o mesmo. Sabe-se que, na 

realidade, cada tipo de tijolo tem um valor de mão de obra diferente, entretanto é uma boa 

aproximação para as análises feitas neste trabalho. 



 Utilização de índices de produtividade para composição de orçamentos na construção 

 

M. L. NASCIMENTO                                                                                                                          Capítulo 4 

61

Figura 16 - Nova composição marcação e elevação de alvenaria 

  

Fonte: O Autor. 
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4.4.2 REBOCO INTERNO 

Figura 17 - Nova composição reboco interno 

  Fonte: O Autor. 



 Utilização de índices de produtividade para composição de orçamentos na construção 

 

M. L. NASCIMENTO                                                                                                                          Capítulo 4 

63

4.4.3 CONTRAPISO 

Figura 18 - Nova composição contrapiso 

  Fonte: O Autor. 
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4.4.4 RESUMO NOVAS COMPOSIÇÕES 

Tabela 12 - Custo unitário 

 

 Fonte: O Autor. 

A Tabela 12 mostra que os resultados obtidos se encontram inicialmente abaixo do valor 

orçado. Entretanto, é importante salientar que esse é o custo líquido pago aos funcionários, sem 

a incidência do imposto. Sendo assim, deve-se incidir uma alíquota de 80% sob cada valor para 

que se possam se aproximar mais da realidade. Esse valor de 80% é um número confiável, 

fornecido pelo engenheiro da obra, que revelou ser o que está sendo pago. Só não será acrescido 

de imposto, o valor referente ao serviço de reboco interno, uma vez que se trata de um serviço 

que é terceirizado pela construtora. 

  

SERVIÇO TOTAL CUSTO (R$) TOTAL PRODUZIDO (UND) CUSTO UNITÁRIO (R$/UND)
MARCAÇÃO ALVENARIA 8.196,03 2.483,58 3,30
ELEVAÇÃO ALVENARIA 52.044,47 8.603,59 6,05
REBOCO INTERNO 98.181,82 8.134,00 12,07
CONTRAPISO 30.353,50 6.980,09 4,35

CUSTO UNITÁRIO
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4.4.5 COMPARAÇÃO COMPOSIÇÕES 

Tabela 13 - Custo unitário com orç. Executivo 

 

 Fonte: O Autor. 

Uma vez que são acrescidos os impostos relativos, pode-se notar que o custo unitário de 
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produção dos serviços estudados se aproxima mais do valor que foi previamente orçado; alguns 

ficando um pouco acima e outros um pouco abaixo. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do tratamento e análise dos dados foi possível observar que para os serviços de 

elevação de alvenaria, reboco interno e contrapiso o custo empregado no orçamento original da 

obra se mostra adequado.  

Apesar do custo estar abaixo do obtido quando utilizada a produtividade da equipe, já 

considerando a aplicação dos encargos, pode-se concluir que o custo orçado para os serviços 

de elevação de alvenaria, reboco interno e contrapiso é satisfatório, uma vez que o tempo de 

coleta de dados não representou um período muito extenso da obra, o que pode ter prejudicado 

o resultado, uma vez que ao reduzir o tempo de coleta de dados e, sabendo que a produção 

medida correspondeu a menos de metade da torre, o efeito aprendizado, que aumenta a 

produtividade, não foi considerado. Com relação a marcação de alvenaria, entretanto, pode-se 

observar uma diferença negativa quando comparado ao valor que foi orçado no orçamento 

executivo e que pelo tempo de coleta de dados, pode ser justificado, uma vez que se tratava dos 

primeiros pavimentos que a equipe fazia. Sendo assim, espera-se que ao decorrer da obra, com 

o efeito aprendizado da equipe, a produtividade aumente e o custo unitário desse serviço reduza.  

É certo que o resultado apresentado corresponde à realidade que está sendo empregada na obra, 

porém para que se possa obter informações consistentes e com maior fidelidade com o que foi 

orçado, seria necessário ter um estudo que correspondesse ao período de toda a obra. Entretanto, 

como o tempo de análise do trabalho não permite esse tipo de análise, considera-se que o 

resultado obtido é um bom parâmetro para acompanhar o que aconteceu na obra nesse período. 

Foi sugerido à empresa responsável pela incorporação e construção do empreendimento que o 

estudo fosse levado até o final para que o serviço de orçamento pudesse ser cada vez mais 

preciso, gerando menos estresse para a obra no que diz respeito ao atendimento ou não frente 

ao orçamento. 

Entende-se que um estudo de produtividade e custo dentro de um canteiro de obras tem 

relevância para empresas do ramo da construção civil uma vez que lidam com grandes fluxos 

financeiros no decorrer do desenvolvimento de empreendimentos. Sendo assim, é importante 

que as empresas possuam um histórico de produção para que possam elaborar planejamentos 

físicos com mais precisão. Em posse de planejamentos físicos mais próximos do que o que 
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acontece de fato no canteiro, a empresa é capaz de organizar um fluxo de suprimentos para que 

a obra possa acontecer sem que haja paralizações por falta de material.  

Com relação ao orçamento, quanto mais próximo for o orçamento da realidade do canteiro, 

maior a precisão financeira que se pode obter na elaboração de uma viabilidade financeira do 

empreendimento. Além disso, com o auxílio do planejamento físico e ferramentas como 

histogramas de mão de obra direta e indireta, é possível elaborar um fluxo de pagamentos que 

mais se aproxima do ocorre. Quanto mais próximo de um fluxo real de pagamentos a empresa 

conseguir se planejar, melhor. 

Nota-se, portanto, que o estudo de produtividade e custo dentro do canteiro de obras de uma 

empresa auxilia tanto a construtora como a incorporadora. 

Sugere-se para trabalhos futuros nessa linha de pesquisa a escolha de serviços que possuam 

menor precisão nas composições de custos. Dessa forma, será possível desenvolver nas 

empresas uma conscientização da importância de se ter índices de produtividade definidos para 

que auxiliem no processo de melhorias de orçamento, de planejamentos físicos e de fluxos de 

pagamento. 

Apesar do período de coleta de dados ter sido curto, pode-se concluir que o objetivo do trabalho 

foi concluído com sucesso, uma vez que foi possível calcular as produtividades e aferir a 

precisão do orçamento com relação ao que está sendo executado em campo.  
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