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RESUMO

Este trabalho apresenta os principais aspectos relativos ao processo de
implantação de um sistema de gestão da produtividade em uma empresa
construtora e incorporadora, incluindo a produtividade da mão-de-obra e o consumo
de materiais, com base no modelo dos fatores desenvolvido por H. Randolph
Thomas e Iacovos Yiakoumis em 1987.
O processo de implantação deu-se com o desenvolvimento de procedimentos
de previsão e controle da produtividade, incluindo: a definição dos serviços
integrantes do sistema de gestão; a escolha dos fatores mais significativos para
cada serviço; a previsão dos índices de produtividade da mão-de-obra; a previsão do
consumo de materiais; a forma de coleta de dados, o processamento e a análise dos
resultados obtidos.
A sistemática desenvolvida de gestão da produtividade foi incorporada ao
Sistema de Gestão Integrado da empresa, que já contemplava os sistemas de
gestão da qualidade, da segurança e saúde ocupacional, e ambiental. Os resultados
obtidos são inseridos em um banco de dados e permitem a análise e a gestão da
produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais, propiciando melhorias
contínuas nos canteiros de obra e no relacionamento entre a empresa construtora e
seus empreiteiros ou fornecedores de serviços.

Palavras-chave: produtividade, gestão da produtividade, produtividade da
mão-de-obra, consumo de materiais, gestão da qualidade.

ABSTRACT
Implementation of a productivity system at a constructiom company
This paper presents the main aspects related to the process of implementation
of a productivity system at a constructiom company, including labor productivity and
material consumption, based on the factor model developed by H. Randolph Thomas
and Iacovos Yiakoumis in 1987.
The implementation process occurred with the development of forecast
procedures and productivity control, including: the definition of management system
services, the choice of most significant factors to each service, the forecast of labor
productivity

indexes, the estimate of material consumption, the data collection

methods, the process and analysis of the obtained results.
The developed productivity management systematic was incorporated to the
Integrated Management System of the company, that already had these
management systems: quality, safety and assurance, and environmental. The
collected results are input in a data base which permits the analysis and the material
consumption and labor productivity management, allowing continuous improvements
at the construction sites and in the relationship between the construction company
and its contractors or service suppliers.

Palavras-chave: productivity, productivity management, labor productivity
consumption of materials , quality management.
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1 INTRODUÇÃO

1.1CONTEXTO E JUSTIFICATIVA DA DISSERTAÇÃO

Num mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm buscado a
melhoria da qualidade de seus produtos, discutido como elevar os níveis de
produtividade e como reduzir o desperdício de recursos.
Os consumos de mão-de-obra e de materiais são fatores que concentram
grandes incertezas nos canteiros de obra; conhecer como fazer sua gestão pode
significar uma economia financeira, gerando deste modo, mais uma vantagem
competitiva.
Cerca de 119 mil empresas de construção, empregaram formalmente no
Brasil 1,4 milhão de pessoas em 2003 em diversos segmentos, conforme pesquisa
anual da Indústria da Construção de 2003 realizada pelo IBGE (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Anual da
Indústria da Construção 2003).
Já o setor da indústria da Construção Civil, segundo o CBIC (Câmara
Brasileira da Indústria da Construção), ocupou diretamente 3.771.400 trabalhadores
em todo o país em 2005.
Fatores relacionados às relações de trabalho, às condições de vida de seus
trabalhadores

(educação,

saúde,

habitação

etc.)

e

ao

meio

ambiente

(aproveitamento de resíduos, mitigação de custos associados aos impactos de
degradação ambiental gerados pela empresa etc.) vêm assumindo crescente
importância para a produtividade das empresas (Macedo, 2001).
Várias iniciativas estão sendo tomadas pelas construtoras para melhorar a
eficiência dos recursos físicos em diferentes fases do empreendimento: preocupação
com a qualidade do projeto, racionalização dos métodos construtivos, planejamento
executivo da obra, controle de insumos e redução do desperdício de recursos
materiais, humanos e equipamentos.
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A preocupação com o projeto foi discutida por Batlouni (2003) mostrando a
importância da participação da construtora no desenvolvimento do projeto voltado à
produção, ao desempenho do edifício e à racionalização dos custos. A intervenção
da construtora “é altamente positiva e necessária para assegurar o custo global
previsto para o produto em desenvolvimento, a produtividade necessária e, também,
a compatibilidade com o sistema de produção da própria construtora”.
Gehbauer (2002) cita em seu livro que “em diversos países discute-se que a
integração entre o projeto e a execução está longe do ideal, indicando existir nessa
interface a possibilidade de promover maior racionalização da execução”.
As construtoras têm buscado um aumento de eficiência na gestão dos
recursos, melhorando a qualidade das obras através de modificações nas
tecnologias de produção e nas sistemáticas de trabalho, diminuindo a ociosidade da
mão-de-obra em canteiros, melhorando a produtividade e elevando os controles
para a diminuição de acidentes de trabalho.
Verifica-se uma deficiente gestão da mão-de-obra nos canteiros por parte dos
empreiteiros, o que dificulta o cumprimento dos prazos e dos custos acordados com
a construtora. O emprego de um número de trabalhadores maior que o necessário
ou a adoção de horas extras para recuperar atrasos nos prazos de execução de
obras, são algumas das ações que impactam negativamente no custo previsto e
contratado.
A gestão da mão-de-obra apresenta muitas dificuldades, pois está
relacionada com sua motivação para o trabalho, atendimento de suas necessidades,
remuneração etc. Ohnuma (2003) apresenta um modelo para a gestão de
empreiteiros baseado em três grandes ações ou macroprocessos, que devem ser
executados por uma empresa construtora para uma gestão eficiente da mão-de-obra
empreitada. Em primeiro lugar é necessário desenvolver o processo de
planejamento, caracterizado pela etapa de preparação para contratação; depois é
realizado o processo de contratação, ou escolha do empreiteiro; em terceiro é
desenvolvido o processo de gerenciamento ou controle das atividades do
contratado.
Outro fator importante na gestão da produtividade é o controle da quantidade
de entulho que a indústria da construção civil gera em seus canteiros.
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Paliari (1999) discute a preocupação em otimizar o uso de recursos, não só
na sua extração/produção/utilização, mas também no que se refere ao destino dos
rejeitos ou desperdícios gerados. O entulho também causa grandes transtornos no
meio urbano, alterando as características físicas do mesmo.
“O primeiro passo que uma empresa deve dar para melhorar a produtividade
é construir um bom diagnóstico da realidade atual envolvendo toda a organização e,
a partir deste diagnóstico, traçar um plano de ação que identifique claramente quais
são as prioridades a serem resolvidas. Depois, escolher e aplicar criteriosamente as
ferramentas indicadas para a situação específica” (VIRUEL, 2002).
“Do ponto de vista da produtividade do trabalho, para saber como a empresa
está inserida no mercado, seus indicadores internos precisam ser comparados com
os de outras empresas, de forma a verificar sua produtividade num ambiente
competitivo, ou seja, quanto melhores seus índices, mais produtiva a organização, e,
portanto, mais competitiva ela é” (TORRES, 2001).
Para realizar um adequado diagnóstico conforme citado por Viruel (2002), e
obter tais indicadores conforme citado por Torres (2001), é necessária a coleta de
dados históricos, nos diversos canteiros de obras da empresa, que deverão fazer
parte de um banco de dados próprio, dados estes que expressam as reais condições
do emprego de insumos da empresa, sejam materiais ou relativos à mão-de-obra.
Pensando nisto, trabalhos que permitem o entendimento dos fatores que
causam a variabilidade da produtividade têm sido desenvolvidos, possibilitando o
planejamento de ações, instrumentalizando uma nova gestão, baseada no
conhecimento real quanto à utilização dos recursos empregados (Carraro, 1998).
Sendo assim, sugere-se inserir numa empresa construtora regras de
mensuração da produtividade da mão-de-obra e de consumo de materiais, através
da definição de diretrizes claras e padronizadas, que possam subsidiar discussões
para melhoria da construção.
Várias empresas têm adotado Sistemas de Gestão da Qualidade para ajudar
as organizações a melhorar seu desempenho.
Embora os Sistemas da Qualidade levem em conta as necessidades do
cliente e de partes interessadas, não são em geral eficientes na gestão da
produtividade dos empreiteiros.
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A implantação de um sistema de gestão da produtividade da mão-de-obra e
de consumo de materiais foi integrada ao sistema de gestão da qualidade da
empresa construtora visando auxiliar a gestão da mão-de-obra do empreiteiro e do
consumo de materiais na execução dos serviços, permitindo que os gestores
intervenham no processo através do conhecimento e discussão de informações que
refletem a realidade do canteiro.

1.2 OBJETIVO
Considerando a importância da gestão da mão-de-obra e do consumo de
materiais na construção civil, o objetivo principal do presente trabalho é descrever o
desenvolvimento e implantação de um método de gestão da produtividade, da mãode-obra e de consumo de materiais, e sua inserção no Sistema Integrado de Gestão
de uma empresa construtora, que desde algum tempo já possuía procedimentos
relativos à gestão da qualidade, segurança, saúde ocupacional e meio ambiente.
Na medida do possível são apresentadas as dificuldades e cuidados para a
implantação do método, considerando a influência do sistema de gestão da
qualidade na gestão da produtividade.

1.3 METODOLOGIA
Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica sobre o tema gestão da
produtividade, seus conceitos e mensuração. Foram identificados os modelos para o
estudo da produtividade, eleito e adaptado um destes modelos para implantação em
uma empresa construtora.
Foi acompanhado e analisado um caso prático de implantação e
operacionalização de sistema de gestão da produtividade em uma empresa
construtora, discutindo-se a variação da produtividade de mão-de-obra e do
consumo de materiais nos canteiros, apresentando-se os indicadores de
produtividade de mão-de-obra e de consumo de materiais, as ferramentas da
qualidade, as ferramentas de coleta de dados e mensuração.
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A Figura 1 apresenta, de forma sintética, a metodologia adotada nesta
pesquisa.

Revisão bibliográfica

Identificação dos modelos
para
o
estudo
da
produtividade

Descrição
do
modelo
adotado e dos indicadores
de produtividade da mão-deobra e do consumo de
materiais

Implantação do método

Estudo de caso

Figura 1. Representação esquemática da metodologia de pesquisa.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
No capítulo 2 abordam-se questões relacionadas com o estudo da
produtividade da mão-de-obra, consumo de materiais e qualidade, são identificados
os modelos de gestão da produtividade e é definido o modelo que serviu de base
para o estudo de caso, incluindo a metodologia de coleta e análise de dados.
No capitulo 3 são explicadas as etapas de implantação do método de gestão
da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais.

17

O capítulo 4 apresenta a aplicação prática do método implantado numa
empresa construtora, os resultados obtidos no estudo de caso e feita uma análise
crítica das dificuldades encontradas na implantação do método.
As conclusões são abordadas no quinto capítulo.
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2 GESTÃO DA PRODUTIVIDADE

2.1 PRODUTIVIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A indústria da construção civil possui características próprias que a diferem
em muitos aspectos das demais indústrias, em especial de produtos seriados.
Algumas destas características discutidas por Souza (1996) e Carraro (1998),
estão elencadas abaixo:
•

não possui produtos seriados, não existe o conceito de repetitividade;

•

grande número de insumos e atividades envolvidos na produção do

edifício;
•

caráter nômade da produção, ela muda de lugar ao final de cada produto

concebido;
•

trabalho com características artesanais;

•

trabalho influenciado pelas condições naturais: temperatura, umidade,

•

mão-de-obra com baixo nível de qualificação e motivação;

•

alta rotatividade da mão-de-obra.

chuva;

Após assistir a indústria seriada avançar no estudo da produtividade, o setor
da construção civil começou há alguns anos a entender e adequar as metodologias
de estudo de mão-de-obra à construção de edifícios.
“Gerenciar recursos humanos muitas vezes é confundido com aumento dos
valores pagos aos operários. Isso não ajudará a melhorar a produtividade, apenas
aumentará o custo deste recurso. Com a melhora na gestão da mão-de-obra, podese obter uma melhora na produtividade, e a partir daí reverter os ganhos aos
trabalhadores. Portanto, entender a variação da produtividade da mão-de-obra
constitui importante ferramenta na gestão de recursos humanos” (ARAÚJO, 2000).
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O

empreiteiro

poderá

recompensar

os

operários

pelos

resultados

apresentados quando tiver o domínio do serviço a ser executado. Conhecendo o
serviço e suas características, dimensionando a equipe que deverá ser deslocada
para o trabalho, gerenciando os recursos, minimizando os tempos envolvidos na
execução das atividades, utilizando apenas os recursos necessários de mão-de-obra
e equipamentos, o empreiteiro poderá melhor apropriar sua mão-de-obra e melhor
definir a remuneração de sua equipe.
Já é possível perceber uma diferença de ganhos entre os operários
proporcional à sua produtividade. O funcionário que tem melhor produtividade
consegue executar uma quantidade de serviço maior num mesmo período de tempo
que os demais e, conseqüentemente, seus ganhos poderão ser maiores.
O planejamento das atividades para que não se sobreponham no mesmo
pavimento diversas equipes e atividades diferentes, transporte com antecedência
dos materiais, equipamentos e ferramentas garantem ao trabalhador todas as
condições para que o serviço possa ser iniciado assim que ele chegue ao local de
trabalho, não ficando com parte de seu tempo ocioso. Essas atividades podem
propiciar uma melhora na produtividade.
Segundo SOUZA (1996), “entende-se por estudo da produtividade a geração
e utilização de um procedimento padronizado para sua mensuração, a detecção da
relevância ou não da influência de inúmeros fatores quanto às variações de
produtividade com relação a uma situação padrão e a quantificação da influência
dos fatores considerados significativos”.
“A produtividade tem sido melhorada em todos os serviços através do
desenvolvimento tecnológico, do controle da qualidade e da forma de organização
das equipes de produção” (PICCHI,1993).
Araújo (2000) cita a importância de fazer a previsão da produtividade e avaliar
seu alcance na prática, pois com o entendimento das razões que fazem a
produtividade variar e sua previsão, o setor passará a ter dados confiáveis de
desempenho e controle da produtividade.
Depois de definida produtividade e como mensurá-la, as empresas podem
utilizar os indicadores de produtividade de mão-de-obra e de consumo de materiais
de diversas formas:
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•

na melhoria dos índices orçamentários comparando, por exemplo, a

perda de concreto entre a quantidade prevista no orçamento e a quantidade
verificada no canteiro.
•

comparação entre diferentes tecnologias, através da apropriação de

indicadores.
•

comparação de serviços semelhantes entre diversos canteiros, por

exemplo: comparar os indicadores de produtividade de estrutura entre uma obra e
outra, levando-se em consideração as características de cada obra.
•

conhecimento dos pontos que devem ser melhorados na empresa, por

exemplo, o consumo de argamassa para revestimento externo.
Macedo (2001) analisa a melhoria da produtividade das empresas, partindo
do conceito de produtividade sistêmica, isto é, dependendo do desempenho do
conjunto da empresa e não de um ou outro departamento, e também de diversas
variáveis, mas não somente daquelas que se relacionam aos aspectos estritamente
técnico-econômicos do processo de produção.

2.2 CONCEITOS E MENSURAÇÃO
Num cenário onde a cada dia se discute mais a eficiência dos processos
produtivos, a qualidade e a produtividade, é importante que as empresas tenham
recursos para diagnosticar e entender a produtividade, e comparar seus índices com
os praticados pelo mercado.
Aumentar a produtividade é maximizar os resultados através da otimização
dos recursos utilizados. A produtividade é a relação entre o input (entrada) e o
output (saída). Esta definição é encontrada no glossário de termos de produtividade
elaborada pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Paraná (IBQPPR,2005).
Produtividade é definida como sendo a relação existente entre o quanto se
produz (produção) e os recursos disponíveis (Bleinroth,2005).
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A produtividade pode ser entendida como uma razão entre os recursos físicos
(materiais, mão-de-obra e equipamentos) ou financeiros que entram num processo e
os resultados que saem do mesmo (produtos, serviços, capital etc), conforme ilustra
a Figura 2 (Souza,1996).

ENTRADAS

SAÍDAS

PROCESSO

Figura 2. Representação genérica de um sistema produtivo. Souza (1996)

2.2.1 Definição da produtividade da mão-de-obra.
Considera-se produtividade como a eficiência em transformar entradas em
saídas num processo produtivo (Souza, 1998).
Neste trabalho adotou-se a seguinte abordagem: “eficiência na transformação
de esforço humano em serviços de construção”, conforme ilustra a Figura 3.

ESFORÇO
HUMANO

SERVIÇO DE
PROCESSO

CONSTRUÇÃO

EFICIÊNCIA

Figura 3. Produtividade da mão de obra. Souza (2001)
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2.2.2 Definição do consumo e desperdício de materiais.
O consumo de materiais é outro assunto que deve ser entendido no modelo
de gestão apresentado neste trabalho.
O entendimento do consumo unitário de materiais, conforme Figura 4, está
associado à eficiência em se transformar o recurso físico material em serviços de
construção (Souza, 2001).

MATERIAIS

PROCESSO

SERVIÇOS

EFICIÊNCIA

Figura 4. Consumo de materiais no processo produtivo. Souza (2001)

Associado ao consumo de material, está relacionado outro aspecto de
elevada importância na construção: perda de material. “A perda de material se
configura toda vez que se utiliza mais material do que a quantidade teoricamente
necessária para se fazer um determinado serviço” (SOUZA, 2001).
As perdas de materiais aumentam os custos das empresas. Esta situação
pode ser percebida quando existe uma ineficiente gestão dos materiais em seus
canteiros, que variam desde falhas no recebimento do material, estocagem ou
transporte dentro do canteiro para o local de aplicação, até numa mistura
inadequada dos materiais, ou consumo excessivo de material aplicado ao serviço
para cobrir imperfeições do serviço anterior.
É possível verificar menores perdas de materiais quando o transporte é feito
de forma otimizada, com equipamento e local adequado para armazenagem
conforme Figura 5.
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Figura 5. Transporte e armazenagem de blocos para alvenaria.

O

transporte

de

materiais,

juntamente

com

a

correta

forma

de

armazenamento é responsável por uma parcela considerável na diminuição do
desperdício de materiais. Numa visita a um canteiro de obras foi possível observar
vários blocos quebrados próximo ao local onde o pedreiro fazia a alvenaria. Os
blocos estavam sendo transportados pelo carrinho, onde o “garfo” do carrinho era
encaixado diretamente no bloco, e não num pallet de madeira como pode ser
observado na Figura 5. O fato de a obra não ter adotado pallet de madeira para
transportar os blocos, fazia com que os blocos inferiores recebessem o peso de
todos os outros blocos em sua dimensão de menor resistência, fazendo com que
muitos deles quebrassem no transporte. Após solicitação ao empreiteiro do
transporte adequado dos blocos, através do treinamento a todos os ajudantes
envolvidos, pôde ser verificada a diminuição de quebra dos blocos.
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Fora o problema do custo quando se desperdiça materiais, existe a
preocupação do ponto de vista ambiental, no destino do resíduo gerado e também
no consumo dos recursos gastos para produzir um material, como por exemplo:
energia, água etc, que foi utilizado para a produção de um material que foi
desperdiçado.
Já é possível verificar o reaproveitamento de alguns materiais dentro do
próprio canteiro de obras onde os resíduos são gerados. Sobras de concreto e
pedaços de blocos podem ser reaproveitados para aterro de piso sobre terreno
natural que posteriormente receberá concreto, casos como os de garagem de
subsolos; ou a utilização da argamassa que cai da fachada na execução do emboço
externo para proteção mecânica de impermeabilização.
As Figuras 6 e 7 mostram o exemplo de uma argamassa de fachada que foi
recolhida na laje do térreo de um canteiro de obras, armazenada e depois
reaproveitada, através do desenvolvimento de um traço específico, como argamassa
para proteção mecânica da impermeabilização que foi executada na laje do térreo
após o termino dos serviços da fachada.

Figura 6. Identificação do local de armazenamento de argamassa.

25

Figura 7. Armazenamento de argamassa para reaproveitamento.

2.3 MODELOS PARA O ESTUDO DA PRODUTIVIDADE

“O processo da modelagem muitas vezes baseia-se na observação de um
fenômeno real por certo período de tempo com o intuito de construir um modelo que
permita o ‘conhecimento’; a ‘explicação’ do que se viu acontecer e a ‘previsão’ de
futuros eventos” (SOUZA, 1996).
Os modelos utilizados para o estudo da produtividade podem ser
classificados, segundo Souza (1996), em três categorias: modelos teóricos, modelos
de entrada e modelos de entrada-saída.
A seguir apresentam-se os modelos e o que foi adotado como referência para
este trabalho.

2.3.1 Modelos teóricos

O Modelo Hierárquico surgiu no início da década de 80 como ferramenta para
organizar a forma de se pensar a produtividade na construção. Este modelo propôs
a sistematização dos níveis de influência na produtividade da construção. Com o
reconhecimento das diferenças entre os níveis, seria possível planejar ações para a
melhoria da produtividade do setor. (KELLOGG et al.,1981 apud Carraro, 1998)
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Carraro (1998) cita o modelo elencando cinco níveis de influência:
•

Macro/macro – refere-se à política governamental de aplicação de

recursos na indústria da construção.
•

Macro – refere-se ao nível de decisões relativo ao gerenciamento dos

programas definidos no nível ‘macro/macro’.
•

Macro/micro – nível

de decisão quanto às especificações

do

empreendimento e ao planejamento.
•

Micro – nível prévio à execução da obra, quando se analisa a logística

do empreendimento e as necessidades quanto à mão-de-obra, aos materiais e
equipamentos.
•

Micro/micro – refere-se ao nível da execução da obra, quando as

decisões incidem pontualmente em cada serviço, em cada especialidade.
Souza (1996) analisa o “processo fechado de conversão” denominado por
Drewin (1982) como pouco prático para aplicação à construção, pois este modelo
considera todos os fatores externos constantes, tornando o conteúdo do trabalho o
único determinante para as saídas.
Ainda segundo SOUZA (1996) “estes modelos teóricos carecem de
operacionalidade para serem úteis enquanto ferramentas de avaliação das tarefas
de construção”.

2.3.2 Modelos de entrada

Os modelos de entrada, também chamados de estudos do trabalho,
consideram apenas as relações de entradas.
“Estes modelos também chamados de estudos de tempo e movimentos
consistem no estudo metódico dos sistemas de produção a fim de encontrar e
padronizar o método mais econômico de se produzir, determinar os tempos padrões
para as tarefas analisadas, e auxiliar no treinamento do método escolhido”.
(CARRARO, 1998).
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Para Araújo (2000), os modelos de entrada procuram distinguir, dentro do
tempo total de trabalho disponível, frações consideradas mais ou menos eficientes.
É dentro desse conceito que se fala em tempos produtivos, auxiliares e
improdutivos,

imaginando

sempre

que

se

deveriam

buscar

situações

de

maximização das parcelas produtivas para a melhoria da produtividade.
Adrian (1987) apud Carraro (1998) lista uma série de posturas viáveis para se
estudar a eficiência da mão-de-obra que foram e ainda continuam sendo utilizadas
para medir a produtividade na construção:
•

estudos de tempos produtivos da mão-de-obra: trabalha com a idéia

de tempos produtivos, tempos auxiliares e tempos não produtivos, medindo suas
incidências e avaliando as possibilidades de diminuir os tempos improdutivos.
•

estudos dos movimentos: define-se a melhor maneira possível de

executar uma determinada tarefa, maximizando o tempo disponível e minimizando o
esforço necessário.
•

estudo dos tempos: determinar tempos padrões para várias atividades

através de cronometragem.
•

amostra do trabalho: este método envolve observações aleatórias,

relacionadas à tentativa de se descobrir a duração parcial de cada fragmento de
uma atividade maior.
•

modelo do atraso: este modelo procura relacionar a quantidade

produzida, com os homens-hora necessários para produzi-la. Simultaneamente,
apropria dados referentes a atrasos e demora no serviço. O modelo permite
identificar as causas dos atrasos e propor ações que as minimizem.
•

curva de aprendizagem: analisa o efeito de aprendizagem no decorrer

do serviço.
“Estes modelos que estudam o tempo (entrada) gasto pela mão-de-obra nos
processos produtivos nasceram na indústria seriada, que possuem características
distintas da construção civil, o que acarreta uma obrigatoriedade de adaptações para
que não haja distorções nos resultados, e que poderia demandar muito tempo e
grandes investimentos” (CARRARO, 1998).
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“É importante ressaltar que estes modelos não medem exatamente a
produtividade da mão-de-obra, pois esta é uma relação entre entradas e saídas,
presentes em um processo construtivo” (LIBRAIS, 2001).

2.3.3 Modelos de entrada-saída

Estes modelos procuram entender a produtividade a partir de informações
relacionadas tanto às saídas quanto às entradas do processo produtivo. Há dois
exemplos deste tipo de modelagem: modelo da expectativa e modelo dos fatores.
•

Modelo da Expectativa

O Modelo da Expectativa desenvolvido por MALONEY (1981), afirma que: “o
desempenho da mão-de-obra depende do esforço que o trabalhador pretende
exercer; e este esforço está relacionado à existência de incentivos apropriados e
pode ser aumentado ou diminuído em função das condições do trabalho, ações
gerenciais, relevância da atividade, recompensas etc” ( SOUZA,1996).
•

Modelos dos fatores

O Modelo dos Fatores desenvolvido por Thomas;Yiakoumis (1987), propõe
uma forma de medição e análise da mão-de-obra especialmente voltada para a
indústria da construção.
Este modelo se diferencia dos demais, pois tem o foco na produtividade da
mão-de-obra da equipe, possibilidade de consideração dos efeitos de aprendizagem
e a inclusão de vários fatores que podem ser mensurados.
Segundo THOMAS; YIAKOUMIS (1987) a teoria que baseia o Modelo dos
Fatores assume que “o trabalho de uma equipe é afetado por uma quantidade de
fatores que podem influenciar aleatória ou sistematicamente seu desempenho. O
efeito cumulativo dos distúrbios causados por estes efeitos gera uma curva real de
produtividade, cuja forma pode ser muito irregular, dificultando sua interpretação.
Entretanto, se estes distúrbios puderem ser matematicamente desprezados da curva
real, obter-se-á uma curva de produtividade de referência para o serviço estudado.
Esta curva representará o desempenho básico do serviço, realizado dentro de certas
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condições de referência, podendo ser acrescida de uma componente resultante de
melhorias provenientes das operações repetitivas.”
A forma e a magnitude da curva de referência será função de um número de
fatores relacionados com o canteiro de obras, métodos construtivos, e aspectos de
construtibilidade. Baseado apenas nos requisitos de projeto e nas práticas
construtivas, teoricamente esta curva de referência poderia ser estabelecida antes
mesmo do início dos serviços. Se as relações de causa e efeito dos demais fatores
forem conhecidas, então a produtividade real poderia ser prevista como função do
número de unidades produzidas ou em função do tempo.
Na Figura 8 a curva real representa o resultado da medição efetuada em
campo. As outras curvas abaixo dela, A,B,C e D representam as supostas curvas de
produtividade do serviço na medida em que se subtraem matematicamente os
efeitos influenciadores que foram quantificados durante a coleta de dados, podendo
ser estas curvas resultantes, por exemplo, da supressão dos efeitos dos fatores
ambientais (clima, absenteísmo), fatores ligados ao canteiro de obras (acessibilidade
e layout) e assim por diante, até se obter a curva de referência, como possível de ser
obtida pela equipe caso não ocorressem as tais divergências durante sua execução.

Figura 8. Modelo dos Fatores para produtividade na construção.(THOMAS;YIAKOUMIS,1987)
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A freqüência das medições de campo (homem-hora por unidade de serviço)
dependerá do nível de detalhamento necessário, quantidade de dados disponíveis e
esforço requerido para coleta destes dados. O modelo desenvolvido por Thomas;
Yiakoumis (1987) refere-se à coleta diária dos dados como uma coleta ideal para a
construção civil, pois a maioria dos fatores, tais como: tamanho da equipe,
absenteísmo e temperatura, variam pouco ao longo de um dia, mas podem sofrer
alterações sistemáticas dia após dia.

2.4 MODELO ADOTADO: MODELO DOS FATORES

Dentre os modelos apresentados, foi adotado o modelo dos fatores por ser
um modelo de fácil operacionalização. Neste modelo apesar de as coletas serem
diárias, demanda-se pouco tempo para obtenção das informações sobre a
quantidade de homens-hora e sobre a produção daquele dia, mediante entrevistas,
por exemplo, com o encarregado do serviço, ao final do dia de trabalho.
O Modelo dos Fatores vem sendo aplicado por equipes de pesquisa em
diversos serviços, como por exemplo: revestimentos de argamassa de fachada
(Silva, 2002), revestimento interno de paredes e pisos com placas cerâmicas
(Librais, 2001), execução de fôrmas, armação, concretagem e alvenaria (Araújo,
2000), alvenaria (Carraro,1989) e outros.
É possível, através da análise diária da produtividade, subsidiar as decisões
no canteiro com os serviços ainda em andamento.
É importante, além de apropriar os índices de produtividade, entender o que
faz estes índices variarem, numa mesma obra e na mesma atividade em canteiros
diferentes.
Os fatores que afetam a produtividade diária podem ser classificados em dois
grupos: relacionados ao conteúdo do trabalho e os relacionados ao contexto do
trabalho (THOMAS, SMITH ,1990 apud ARAUJO,2000).
Fatores de conteúdo do trabalho dizem respeito ao trabalho que será
realizado abrangendo as especificações e detalhes de projeto, componentes físicos
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e podem ser exemplificados como: peso dos blocos, comprimento das paredes,
espessura do revestimento etc.
Fatores de contexto do trabalho são aqueles relacionados com o ambiente de
trabalho e com sua forma de organização de gerenciamento. Podem ser
exemplificados como: temperatura, umidade relativa do ar, disponibilidade de
materiais e equipamentos, seqüência de execução dos serviços etc (THOMAS;
SMITH,1990 apud ARAUJO,2000),
Fatores de anormalidade podem ser exemplificados como: chuva torrencial,
quebra de guincho etc.
Após entender os fatores que interferem na produtividade, é necessário
escolher aqueles que serão observados na coleta de dados.

2.5 MENSURAÇÃO DA PRODUTIVIDADE

SOUZA (2000) ressalta a importância da padronização da mensuração. “É
necessário padronizar os dados de entrada: quantificação dos homens-hora; e de
saída: quantificação dos serviços; e a definição do tempo ao qual as mensurações
se referem”.

2.5.1 Mensuração da produtividade da mão-de-obra

Foi adotado o indicador de produtividade denominado Razão Unitária de
Produção (RUP) como mensurador da produtividade, relacionando o esforço
humano (homens-hora) com as quantidades de serviço executadas.

RUP =

homem hora
quantidade de serviço
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É importante ressaltar que quanto menor for o valor numérico da RUP melhor
será a produtividade, isto é, está se gastando menos mão-de-obra para se executar
a mesma unidade de serviço estudada.

2.5.1.1 RUP em função do período de tempo
Pode-se em função do período de tempo que se está analisando obter
diferentes tipos de RUP:
•

RUP diária: obtida através do cálculo das entradas e saídas ao final de

cada dia útil de trabalho;
•

RUP cumulativa: obtida quando as quantidades de entradas e saída

são acumuladas desde o primeiro dia da coleta, até a data da sua avaliação;
•

RUP cíclica: onde o período de tempo envolvido na produção do

serviço corresponde a um ciclo;
•

RUP potencial: obtida pelo valor da mediana1 das RUP diárias

inferiores ao valor da RUP cumulativa ao final do período analisado, sendo este um
valor factível em função dos valores de RUP diária encontrado, isto é, um número
que representa um bom desempenho.
O distanciamento entre a RUP cumulativa e a potencial é influenciado por
anormalidades presentes no decorrer do serviço conforme pode ser observado na
Figura 9.

______________________________________
1

Mediana – mensuração estatística do valor que mais se repete de um conjunto de números. Isto se dá em função de tal

estatística ser menos afetada que a média no caso da presença de anormalidades, as quais muitas vezes estão presentes na
mensuração da produtividade sem ser facilmente detectáveis e elimináveis.
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Figura 9. Tipos de RUP.

2.5.1.2 RUP em função da equipe

A RUP também varia de acordo com a equipe considerada:
•

RUP do oficial (RUPof) – é aquela obtida através do cálculo das horas

dispendidas pelos oficiais na execução das tarefas.
•

RUP direta (RUPdir) – é aquela obtida através do cálculo das horas

dependidas pelos oficiais e ajudantes envolvidos diretamente na execução das
tarefas.
•

RUP global (RUPglob) – é aquela obtida através do cálculo das horas

despendidas pelos oficiais e ajudantes, mais a equipe de apoio, envolvidos na
execução das tarefas.

2.5.2 Mensuração de consumo de materiais
De acordo com Paliari (1999), “para se entender a ocorrência de perdas
físicas nos canteiros de obra, não basta aferir a diferença entre o consumo real e o
consumo de referência; deve-se analisar a parcela de perdas incorporada à
edificação e outra na forma de entulho gerado. Há necessidade de se estender a
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análise para além da etapa de aplicação final dos materiais; é necessário entender
perdas ou sobreconsumos.”
O consumo será determinado pela relação entre a quantidade de material
utilizado e a quantidade de serviço realizado:

Indicador de Consumo = quantidade de material utilizado
quantidade de serviço realizado
Para definição do indicador de perdas, é necessária a definição do consumo
teoricamente necessário, ou seja, aquele com o qual a situação real será
comparada.

Indicador de perdas = Consumo Real – Consumo Teórico x 100
Consumo Teórico

2.6 COLETA DE DADOS

É importante gerenciar as informações que serão geradas nas coletas de
dados, padronizando e treinando os envolvidos, pois a interpretação destas
informações subsidiará as tomadas de decisões, que serão mais acertadas quanto
maior for a qualidade da informação.

2.6.1 Entrada de dados
As medições de entrada para a obtenção da produtividade da mão-de-obra
são feitas com a coleta da quantidade de homens-hora (Hh) dispendida diariamente
para a execução do serviço.
Esta coleta pode ser obtida pela equipe de oficiais e ajudantes responsáveis
pela execução do serviço, apontado pelo cartão de ponto, observações e
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apontamentos no local do trabalho, ou informações obtidas pelo questionamento do
encarregado.
O número de homens-hora trabalhados no dia é obtido pela soma das horas
de cada operário da equipe durante o tempo que esteve disponível para o trabalho.
Também deve ser indicado em que tipo de trabalho o operário esteve envolvido. Por
exemplo: no caso de alvenaria, não basta indicar apenas que a quantidade de horas
daquele pedreiro naquele dia era para executar alvenaria. É preciso indicar se o
pedreiro em questão estava na marcação ou elevação da alvenaria.
Da mesma forma deve-se apontar diariamente a quantidade de material
consumido para executar o serviço.

2.6.2 Saída de dados
A saída de dados nos permite obter duas informações: a quantidade de
serviço executado (QS) e o período de tempo que a atividade demorou em ser
concluída.
A quantidade de serviço a ser mensurada é a líquida, ao invés da bruta. Por
exemplo, no caso da alvenaria deve-se mensurar a quantidade de alvenaria
realmente executada, descontando-se os vãos de portas e janelas.
As unidades de mensuração variam de acordo com o serviço. Exemplo:
revestimento de argamassa em área, e concreto em volume.
Na mensuração do serviço executado é preciso apontar as subtarefas em
separado, para que a soma dos esforços parciais possam resultar na quantidade
total da tarefa executada.

2.7 GESTÃO DA QUALIDADE

Várias construtoras adotaram nos últimos anos sistemas de qualidade como
ferramentas gerenciais, com o desenvolvimento de procedimentos e controles para
melhorar o desempenho global da empresa e aumentar a satisfação com os clientes.
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Segundo THOMAZ (2001), “a implantação de sistemas da qualidade nas
empresas construtoras visa controlar de forma planejada e sistematizada as
atividades de projeto e construção, assegurar a adequação de recursos necessários
à construção: equipes, materiais, equipamentos e outros insumos. Também visa
melhorar a produtividade e qualidade dos serviços, reduzir os custos dos
empreendimentos, otimizar as relações com os clientes além de melhorar a imagem
da empresa no mercado".
A gestão da produtividade está intimamente ligada à gestão da qualidade e a
um planejamento eficiente dos serviços.
A gestão da qualidade interfere diretamente na gestão da produtividade da
mão-de-obra e no consumo de materiais, pois no controle e treinamento dos
funcionários para a execução do serviço é possível que ele seja feito em
conformidade com o projeto e tecnologias adotadas na empresa construtora,
evitando o retrabalho, que desmotiva a produção e consome mais material do que o
previsto para a correção dos problemas.
Atividades de conferências periódicas dos serviços, em diversas etapas como
mostrado na Figura 10, onde o pedreiro durante a execução da alvenaria verifica o
alinhamento do bloco junto ao escantilhão, podem evitar o aumento da espessura de
revestimento de argamassa acima do projetado e orçado, que seria necessário para
correção de imperfeições de prumo, nivelamento e alinhamento das estruturas e
alvenarias.
Na Figura 11 pode ser visto o mestre de obras verificando o serviço de
emboço externo.
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Figura 10. Execução de alvenaria.

.

Figura 11. Conferência do emboço externo.
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É neste contexto que se apresenta a Gestão da Produtividade, inserida num
sistema de Gestão da Qualidade.
“As empresas que implantam Programas de Melhoria da Qualidade
comprovam que a otimização dos três fatores (qualidade do produto, custo e prazo),
através dos controles da qualidade, permite atender as especificações sem
retrabalho nem desperdício” (Picchi,1993)
Para alguns, desperdício de materiais tem como seu principal indicador o
entulho gerado (resíduo da construção). Porém estas perdas podem estar
diretamente ligadas aos processos construtivos adotados, bem como à forma de
organização, transporte e controle da obra.
Um exemplo de processo construtivo pode ser observado na Figura 12 onde
se verifica que no serviço de alvenaria foram adotados blocos de espessuras
menores por onde as tubulações passam, evitando assim os rasgos nas alvenarias.

Figura 12. Distribuição de tubulação hidráulica em alvenaria.
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Porém, deve-se levar em conta o consumo de argamassa de emboço nestas
alvenarias que serão aumentados para o cobrimento destes blocos de espessuras
menores até a espessura final do emboço.
Uma

gestão

eficiente

de

materiais

envolve,

além

do recebimento,

identificação e armazenagem, a garantia de um estoque mínimo de materiais para
que a produção não pare, sem afetar a mobilidade do canteiro, além de um estudo
para o transporte destes materiais até o local de uso.
Alguns autores reconhecem a complexidade do layout dos canteiros. É
necessário um dimensionamento correto de gruas e guinchos para o abastecimento
de materiais, que dependem de muitos critérios e que se alteram no decorrer da
obra. Porém, pode-se dizer que um dos mais importantes critérios a se levar em
conta é fazer o transporte de materiais na menor distância possível, com o menor
custo de transporte.
Qualquer interrupção no fluxo de materiais causa perda de produtividade da
mão-de-obra. Para que isso não ocorra é necessário uma eficiente gestão de
materiais.
Segundo Thomas(2005), em pesquisas realizadas em 125 projetos de
diferentes países, observou-se uma redução da produtividade diária de até 40%
devido à deficiente gestão de materiais, incluindo falta de materiais, estoque
inadequado e outros.
“A melhoria da qualidade da construção é auxiliada pelo aprimoramento dos
sistemas de organização das empresas construtoras e das obras, com planejamento
adequado dos suprimentos e a correta seleção de fornecedores” (THOMAZ, 2001).
“A comunicação é vital na qualidade da coordenação do complexo sistema de
produção que envolve grande número de insumos e pessoas interagindo no
desenvolvimento das atividades” (PICCHI,1993).
Identificou-se a necessidade de entender melhor a produção, suas variações
e integrar melhor as contratações e o orçamento.
Para tanto, é necessário diagnosticar a produção da mão-de-obra de forma a
entender como ela varia, medir e avaliar essa produtividade.
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Da mesma forma, é necessário diagnosticar de que forma o consumo de
materiais varia, entendendo suas formas de utilização, mensuração e avaliação.
A partir do diagnóstico, verifica-se se é possível intervir e melhorar. É preciso
então criar um programa, de forma a organizar e padronizar o que será estudado
nos canteiros da empresa e de que forma os dados serão coletados e analisados.
Outro ponto importante a ser discutido é o planejamento dos serviços de
construção.
“O planejamento das atividades da obra é o planejamento do processo de
construção propriamente dito”, segundo GEHBAUER (2002).
Este planejamento deve analisar os serviços a serem executados,
contratações de materiais, de equipamentos e de mão-de-obra, os prazos, os
processos executivos que otimizados poderão eliminar perdas, as equipes de
trabalho etc.
“Equipes de trabalho que realizam continuamente a mesma tarefa podem ter
como efeito o aumento da produtividade”. GEHBAUER (2002).
O planejamento da obra e a gestão da produtividade da mão-de-obra estão
ligados e dependentes entre si.
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3 IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO DE GESTÃO DA PRODUTIVIDADE
DA MÃO-DE-OBRA E DE CONSUMO DE MATERIAIS

Um método de previsão e controle da produtividade da mão-de-obra e do
consumo de materiais deve ser de fácil utilização, além de gerar informações claras
e padronizadas, de fácil entendimento e que possam refletir a realidade dos serviços
nos canteiros de obras em que forem implantados.
O método de gestão da produtividade foi implantado numa empresa
construtora que estava preocupada com a gestão da mão-de-obra dos empreiteiros
e com o consumo de materiais. Este método foi inserido num sistema de gestão
integrado que a empresa possuía, que abrangia qualidade, segurança, saúde
ocupacional e gestão de meio ambiente.
Neste capítulo serão apresentadas as etapas do método: as diretrizes de
previsão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais, formas de
coleta, processamento e análise dos dados.
Ao final será apresentada a operacionalização do método.

3.1 APRESENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO

Este capítulo apresenta a implantação do método para a gestão da
produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais proposto neste trabalho,
contemplando as seguintes etapas:
•

Definição dos serviços a serem contemplados.

•

Identificação dos fatores que caracterizam os serviços e que

fornecerão subsídios para a previsão da produtividade.
•

Previsão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais

para cada serviço.
•

Treinamento para toda a equipe envolvida.
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•

Coleta de dados em campo com auxilio de planilhas, por meio de

apontamento diário da quantidade de homens-hora envolvidos no serviço e da
quantidade de material consumido para a execução do serviço.
•

Processamento e análise dos dados gerados.

•

Retroalimentação da obra e da empresa, monitorando a produtividade

da mão-de-obra, o consumo de materiais, e sugerindo melhorias nos casos onde os
índices não estejam adequados ou estejam abaixo do previsto. Nestes casos é
necessário um estudo minucioso para identificar problemas na gestão dos materiais,
da mão-de-obra ou até mesmo se os índices propostos são exeqüíveis.
•

Ao final de cada atividade inserir no Banco de Dados os índices

obtidos.

3.1.1 Definição dos serviços
O método pode ser aplicado para qualquer serviço que se queira estudar a
produtividade da mão-de-obra e consumo de materiais.
É importante na definição dos serviços, dividir as etapas que serão estudadas
e o nível de detalhe que se deseja obter.
A Figura 13 apresenta a divisão dos serviços em tarefas adotados neste
trabalho.
Serviço

Tarefa

Superestrutura

Montagem de fôrmas e desmontagem
Montagem das armaduras
Concretagem da estrutura

Alvenaria

Marcação da alvenaria
Elevação da alvenaria

Contrapiso

Execução de taliscas
Lançamento e compactação da argamassa no piso

Revestimento interno

Execução de chapisco, taliscas e mestras
Execução de emboço

Revestimento externo

Execução do chapisco
Execução de taliscas e emboço

Figura 13. Apresentação dos serviços e tarefas estudados.
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Esta divisão facilitará o entendimento das planilhas que serão apresentadas
ao longo do trabalho.

3.1.2 Banco de dados
O banco de dados consiste numa planilha para cada tipo de serviço, que
contém todos os dados obtidos na gestão da produtividade da mão-de-obra e de
consumo de materiais.
O Banco de Dados é composto pelas obras, quantidades de serviço, fatores
que caracterizam e diferenciam as obras e os resultados: perdas e consumo de
materiais, RUP potencial do oficial executada, RUP cumulativa do oficial executada,
RUP global (isto é, calculado com toda a equipe de oficiais e ajudantes).
Inicialmente são indicadas as obras que estão sendo estudadas, a quantidade
de serviço e os fatores característicos àquela atividade. Ao final de cada serviço,
devem ser inseridos os índices apurados referentes à mão-de-obra e consumo de
materiais, para que através da análise e comparação destes dados seja possível
fazer a previsão para as próximas obras.
Num segundo momento também é possível propor, pelo estudo da variação
dos índices, alterações que podem ser de projeto, ou até na forma de contratação
dos empreiteiros.

3.1.3 Identificação dos fatores para cada atividade
A escolha dos fatores foi baseada em estudos já realizados pelos
pesquisadores da USP, que vêm discutindo através de dissertações e teses os
fatores mais importantes e que, através de suas análises, permitem entender o que
faz cada serviço variar.
Foram eleitos fatores que permitem a identificação das características de
cada serviço e que, quando comparados entre si, podem sinalizar as diferenças e
dificuldades entre obras. Os fatores devem ser levantados em projeto ou obtidos
através de informações na obra. Os fatores estão relacionados ao conteúdo,
contexto e seqüência do serviço.
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Na Figura 14, pode-se verificar um modelo de planilha de Banco de Dados da
Mão-de-obra de Alvenaria, onde são elencados alguns destes fatores, como por
exemplo: área total de alvenaria, área total de vãos, nº de vãos/área de alvenaria, se
existe projeto ou não de alvenaria, % de preenchimento das juntas, peso médio do
bloco etc. Estes dados devem ser levantados para cada obra a ser estudada.
A análise dos fatores permite entender as dificuldades e variações que cada
obra apresenta.
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Figura 14. Planilha de Banco de Dados da Mão-de-obra de Alvenaria.
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3.1.4 Previsão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais
O método apresenta uma programação do trabalho baseada numa meta de
indicador de produtividade da mão-de-obra, previsão da quantidade de Homenshora necessária para efetuar uma determinada quantidade de serviço durante um
período de tempo, e na meta de consumo de materiais.
A previsão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais é
feita analisando diferentes instrumentos:
•

uma listagem de fatores influenciadores, associados a efeitos positivos e

negativos
•

banco de dados

A previsão pode ser influenciada também em algumas situações pela
quantidade de serviço.
Na listagem de fatores influenciadores deve-se levar em conta também a
forma de execução dos serviços, o tipo de transporte dos materiais e capacidade
dos equipamentos nos canteiros, a tecnologia adotada, se a argamassa de
assentamento e/ ou revestimento será industrializada ou preparada na obra, as
argamassadeiras necessárias, ferramentas, tipo de blocos, se o concreto de toda
estrutura será bombeado ou apenas de parte dela, a espessura adotada para o
constrapiso, se será acústico ou não etc. Enfim, deve ser analisado todos os fatores
inerentes a execução de cada tipo de serviço.
Isso permitirá a adoção de um índice factível com a realidade praticada nos
canteiros da empresa e compatíveis com a característica da obra em questão.
A quantidade de serviço é obtida pelo levantamento nos projetos.
Na previsão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais
também devem ser levados em conta os dados que constam no banco de dados.
O índice de produtividade que será adotado para o cálculo da equipe, é
baseado no histórico de fatores e das RUP obtidas em outras obras, que tenham
características parecidas.
A previsão da equipe é obtida pelo cálculo da quantidade de serviço pelo
indicador de produtividade (RUP potencial do oficial) adotado para esta obra e pela
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quantidade de dias que se define para o ciclo. Com isso é possível determinar a
quantidade de oficiais e estabelecer a relação de ajudantes.
Exemplo:
Para uma laje de pavimento tipo, com 734,0 m2 de fôrma, adotada uma RUP
pot prevista de 0,82 Hh/m2, serão necessárias 602 horas para realizar a quantidade
de serviço, que dividido por 4 dias de ciclo de montagem de fôrmas, obtém-se um
número de 17 oficiais.
Alguns serviços foram subdivididos em tarefas, e estimada a equipe para
cada tarefa. Exemplo: o serviço de estrutura foi subdividido em fôrma, armação e
concretagem. Define-se a equipe de carpinteiros necessária para a execução de
fôrma, a quantidade de armadores para o serviço de armação, e equipe de
concretagem para cada ciclo. Com esta previsão e com a coleta de dados diária em
campo, é possível comparar se o que foi previsto está acontecendo, tanto no número
de pessoas envolvidas na execução dos serviços, no número de dias do ciclo e na
análise da produtividade obtida pela equipe.
Para os casos dos valores coletados superarem este limite, alguma
intervenção deve ser feita para entender o que pode estar causando a variação dos
indicadores muito acima do previsto.
Adotou-se na empresa estudada um sinalizador, isto é, uma régua onde são
informados os índices de produtividade da mão-de-obra previstos para cada
atividade e o consumo de material, e um intervalo de variação onde os valores
obtidos são tidos como aceitáveis, e a partir de qual valor é necessária uma
intervenção por parte do engenheiro da obra.
Na Figura 15 é possível ver um exemplo do sinalizador proposto. O índice de
produtividade e de consumo de material é informado no meio da régua, e é
estabelecido um intervalo de variação que será definido para cada atividade.
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Figura 15. Sinalizador Superestrutura de Mão-de-obra e Consumo de Materiais.
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Todos os valores que estiverem dentro deste intervalo, serão considerados
aceitáveis; portanto se está dentro da régua na cor verde reflete uma performance
melhor do que a prevista. Valores que estejam no campo amarelo indicam uma
atenção para que não ultrapasse o valor do intervalo aceitável.
Os resultados que estiverem fora deste intervalo, no vermelho ou azul,
deverão ser analisados para entender o que está acontecendo.

3.1.5 Treinamento
É necessário treinar toda a equipe envolvida nesta gestão. Os responsáveis
pelo levantamento das quantidades de serviço, as equipes da obra: engenheiros,
mestres, subcontratados e operários.
O treinamento é importante, pois o sucesso da implantação do método
depende de todos os envolvidos, desde aqueles que coletam os dados, até dos
engenheiros e empreiteiros que irão analisar os dados, discuti-los e propor
melhorias.
Todas as dificuldades e discussões deverão ser acompanhadas para
aprimoramento das previsões e entendimento dos índices gerados.

3.1.6 Coleta de dados
3.1.6.1 Forma de coleta: Mensuração das entradas de dados
As medições das entradas são obtidas através de levantamento de
informações que permitam conhecer os esforços despendidos na execução da
tarefa.
As planilhas foram desenvolvidas para relacionar o operário, sua função e a
quantidade de horas em que ele efetivamente trabalhou, com o tipo de serviço
executado.
Deve-se entrevistar o encarregado responsável pela execução do serviço ou
tarefa, anotando-se os funcionários que trabalharam naquele dia e as horas,
apropriando quais serviços foram realizados, por exemplo: se foram horas
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trabalhadas na marcação ou na elevação da alvenaria. Também devem ser
apontadas as horas paradas ou de dispensa do funcionário.
Um exemplo de coleta de dados pode ser vista na Figura 16 Planilha de
Coleta de Dados de mão-de-obra de Alvenaria.
Esta coleta permite obter com razoável precisão onde e qual a quantidade de
horas trabalhadas durante o dia. O encarregado pode preencher esta planilha
visualizando a distribuição de toda a equipe em vários pavimentos.
É importante distinguir as horas que estão efetivamente relacionadas com a
execução da atividade, as horas paradas, bem como entender a equipe de produção
direta, por exemplo: número de pedreiros para execução da alvenaria; e a indireta
ou de apoio, por exemplo: ajudantes, encarregado.
Observa-se que a previsão é feita baseada apenas nas horas dos oficiais,
porém a coleta nos permite mensurar a quantidade de homens-hora de todos os
operários envolvidos direta ou indiretamente na atividade que está sendo analisada,
possibilitando o cálculo da RUP direta e RUP global de cada atividade.
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Figura 16. Planilha de coleta de dados de mão-de-obra de Alvenaria.
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Da mesma forma, foram desenvolvidas planilhas de coletas de materiais que
foram consumidos no pavimento onde o serviço estava sendo executado.
A Figura 17 exemplifica uma forma de controle de blocos por pavimento que
deve ser apontado à medida que o material é transportado ao local do serviço.

Figura 17. Coleta de Dados de Consumo de blocos.

3.1.6.2 Quantidade de serviço: Mensuração dos dados das saídas
A quantidade de serviço foi definida como a quantidade líquida dos serviços.
A mensuração dos serviços varia de acordo com a atividade; por exemplo, o
serviço de estrutura foi dividido em área de fôrma, volume de concreto e massa de
aço. Já para o serviço de alvenaria e de revestimento de argamassa, estes foram
mensurados em área, descontando-se os vãos de janelas e portas.
No caso estudado, optou-se pela análise da produtividade ao final de cada
ciclo. Adotou-se como ciclo o período de tempo que um serviço leva para terminar
um pavimento. A mensuração da quantidade de serviço refere-se a uma quantidade
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de serviço definida como, por exemplo, a quantidade de m² de fôrma de um
pavimento, ou a quantidade de m² de alvenaria de um pavimento.
No final da atividade na obra, mensura-se a RUP global do serviço que será
guardada no banco de dados.
Para mensuração do consumo de materiais, são verificadas as quantidades
no projeto, e também determinadas as quantidades reais utilizadas em campo.

3.1.6.3 Período de tempo
Pode-se definir o tempo de coleta de dados para um dia útil de serviço; para
um período acumulado, como por exemplo: uma semana; ou adotado por ciclo,
quando a atividade possui ciclos bem definidos, como é o caso da alvenaria por
pavimento, em edifícios de múltiplos pavimentos.

3.1.7 Processamento e análise dos dados
Ao final de cada ciclo, a obra deve enviar os dados coletados, e compilados
numa planilha de lançamento de homem-hora e de consumo de material, para que
seja processado.
O processamento de dados é feito de modo a gerar as RUP´s cíclicas (por
pavimento), potencial do oficial e a cumulativa do oficial, e o consumo de materiais
para o pavimento.
Os dados devem ser comparados com a previsão inicial para verificar se a
produtividade da mão-de-obra e o consumo de materiais estão dentro do índice
previsto, ou pelo menos dentro do intervalo que foi definido como aceitável pela
empresa, quando da definição do sinalizador.

3.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO MÉTODO
O método foi dividido em duas partes: a primeira delas refere-se à definição
das metas de produtividade da mão-de-obra e de consumo de materiais específicas
para cada obra. Na segunda etapa está contemplada a coleta de dados e verificação
do atendimento às metas previstas anteriormente.
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A Figura 18 mostra as etapas de definição das metas de produtividade da
mão-de-obra e do consumo de materiais.

Reunir os fatores e
quantitativos do serviço
e lançar no banco de
dados

Receber
periodicamente da
obra as planilhas de
coletas

Montar as quantidades
de serviço por etapa de
serviço

Processar os dados,
analisar e discutir os
resultados com a
obra

Fazer a previsão da:
RUP pot prev, tamanho
da equipe e índice de
consumo de materiais

Após a finalização
dos serviços inserir
os resultados no
banco de dados

Disponibilizar o
sinalizador e planilhas
de coleta para a obra

Figura 18. Fluxograma de definição das metas de produtividade de mão-de-obra e de
consumo de materiais.
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A segunda etapa refere-se à parte de coletas de dados e monitoramento dos
resultados gerados pela obra, conforme mostra a Figura 19.

Definição dos serviços
a serem estudados por
obra

Obra recebe o
sinalizador da mão-deobra e consumo de
materiais

Obra envia as
planilhas para depto
responsável pelo
processamento

Obra recebe os
dados processados
para análise,
comparação com o
sinalizador e
disposição

Obra coleta e lança os
dados nas planilhas
disponibilizadas na
intranet

Figura 19. Fluxograma de coleta de dados e monitoramento das metas de produtividade da
mão-de-obra e do consumo de materiais.
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4 APLICAÇÃO PRÁTICA - ESTUDO DE CASO

Esta metodologia foi empregada numa empresa que atua em Incorporações,
Participações, Construções próprias e de terceiros, residenciais e comerciais com
gestão voltada para a Qualidade Total. Há quinze anos no mercado, possui mais de
2.500 unidades entregues em mais de 300.000 m² construídos e 136.000 m² em
execução. Considera que a tecnologia, assim como os processos, equipamentos,
recursos humanos e materiais, fazem parte de um sistema único para se atingir a
“Qualidade Total”. Acredita que para se vencer em um mercado altamente
competitivo é preciso ir além, eliminar desperdícios e atingir alta produtividade para
obter baixos custos de produção.
Para tanto, foi definido pela diretoria desta empresa alvo do trabalho, que a
Gerente de Planejamento e Controle da Produção, juntamente com o Coordenador
de Orçamentos e um Consultor especializado na área de Gestão de Recursos
definissem o escopo e abrangência dos procedimentos de Gestão da Produtividade
que seriam inseridos ao Sistema Integrado de Gestão já existente na empresa.
A Gerente de Planejamento e Controle da Produção está diretamente ligada
às gerências de todas as obras, atuando no controle dos serviços relacionados aos
empreiteiros e no cronograma físico-financeiro das obras.
O Coordenador de Orçamento é responsável pela quantificação de todos os
serviços e definição dos índices de consumo de material considerados nos
orçamentos.
Aliou-se, juntamente com a consultoria de um especialista na área de
produtividade da mão-de-obra e consumo de materiais, os conhecimentos teóricos e
práticos, criando uma comunicação entre o que se praticava nos canteiros da
construtora e o que se estabelecia nos orçamentos efetuados no escritório.
Foram criados dois procedimentos e desenvolvidas planilhas de coletas de
dados, planilhas de processamento de dados, e planilhas de banco de dados que
permitem o monitoramento e controle da realização das atividades e a identificação
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das pessoas envolvidas. Houve uma adequação entre os procedimentos que foram
inseridos no SIG e os processos já existentes que foram afetados.
O primeiro procedimento se refere à previsão dos índices de produtividade da
mão-de-obra

e

do

consumo

de

materiais,

processamento

dos

dados

e

preenchimento do banco de dados. As atividades deste procedimento ficaram, no
caso da empresa estudada, a cargo de um engenheiro destacado para acompanhar
a gestão da produtividade que fazia a interface entre a obra e o departamento de
orçamento.
O segundo procedimento que trata basicamente da coleta dos dados está
relacionado às atividades de responsabilidade da equipe da obra.
A empresa estudada contrata empreiteiros especializados para cada serviço,
o que facilitou a discussão da gestão da produtividade da mão-de-obra e do
consumo de materiais por tipo de serviço e insumo que cada empresa executava
nos canteiros.
O planejamento adotado pela empresa estudada é produção em seqüência,
isto é, a execução dos serviços é realizada um após o outro. Desta forma, também a
gestão da produtividade da mão-de-obra é importante para garantir um número de
operários mínimo, que através da produtividade proposta para o serviço cumpra o
ciclo de dias determinado e desta forma todas as atividades possam ser planejadas
para que não se tenha produção simultânea, isto é, diversas equipes ao mesmo
tempo trabalhando no mesmo local.
A utilização de uma rede de uso interna, intranet, e uso de e–mail, têm se
mostrado bastante eficiente na operacionalização do método. A Construtora
estudada desenvolveu todo o SIG, isto é, procedimentos, planilhas para registro etc
disponibilizados em todos os canteiros e escritório pela intranet. A gestão da
produtividade da mão-de-obra e de consumo de materiais foi inserida no SIG e,
portanto todas as planilhas de coletas, banco de dados e resultados foram
disponibilizadas da mesma forma, pela intranet, a todas as partes interessadas:
canteiros-de-obra, gerência de planejamento e controle da produção, coordenador
de orçamentos, diretoria de construção etc.
A Figura 20 apresenta o diagrama do método adotado.
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Neste capítulo será discutida a implantação do método, as dificuldades
encontradas, os resultados obtidos e de que forma estes resultados subsidiam
decisões na empresa.

Definição dos serviços a
serem estudados
Banco de Dados
Lançamento dos
fatores e quantitativos no
banco de dados

Previsão da produtividade da MO e consumo
de MAT

Treinamento das
equipes da obra e
subcontratados

Coleta de
dados em
campo

Processamento
e análise dos
dados e
resultados

Figura 20. Diagrama do método adotado.

4.1 DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS
O primeiro passo foi definir quais serviços seriam estudados. Esta etapa foi
importante, pois já no levantamento quantitativo de orçamento foram levantados os
dados para o preenchimento dos fatores no banco de dados.
Neste trabalho foram eleitos os serviços mais representativos do orçamento
de uma obra, isto é, os serviços que mais consomem mão-de-obra e onde o
desperdício de materiais podia ser mais bem controlado.
Foram analisados os custos de três obras com as seguintes características:
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Obra 1 – Edifício residencial constituído de 1 subsolo, térreo e 11 pavimentos
tipo com 3 apartamentos por andar. Estrutura convencional com utilização de fôrma
e aço pronto, alvenaria com blocos de concreto, contrapiso de 1,5 cm em média para
os banhos, pois para os demais ambientes foi utilizado o sistema de laje zero.
Revestimento argamassado interno para as áreas molhadas: cozinha, área de
serviço e banhos, com espessura média de 1,5 cm.
Revestimento argamassado na fachada com espessura média considerada
em orçamento de 4 cm.
O transporte foi efetuado apenas com um guincho de carga.
Obra 2 – Edifício residencial de alto padrão constituído de 3 subsolos, térreo
com pé direito duplo e 22 pavimentos, sendo 14 pavimentos tipo com um
apartamento por andar e 6 pavimentos constituídos de 3 apartamentos duplex.
Estrutura convencional com utilização de fôrma e aço pronto, alvenaria com
blocos de concreto, contrapiso acústico de 5 cm em media para os dormitórios e
salas e contrapiso de 2,0 cm para os banhos.
Revestimento argamassado interno para as áreas molhadas: cozinha, área de
serviço e banhos, com espessura média de 1,5 cm.
Assentamento de tijolinho na fachada com argamassa de espessura média de
2.5 cm, para assentamento de tijolinho.
Transporte de materiais através de guincho cremalheira e utilização de mini
grua para auxiliar as subidas de aço durante a fase de estrutura.
Obra 3 - Edifício residencial constituído de 4 subsolos, térreo e duas torres de
30 pavimentos tipo com 4 apartamentos por andar.
Estrutura convencional com utilização de fôrma e aço pronto, alvenaria com
blocos de concreto, contrapiso de 1,5 cm em média para os banhos e espessura de
2,5 cm para os demais ambientes.
Revestimento argamassado interno para as áreas molhadas: cozinha, área de
serviço e banhos e com espessura média de 1,5 cm.
Revestimento argamassado na fachada com espessura média de 6 cm devido
a altura do edifício.
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Transporte de materiais através de grua para as duas torres, e um guincho
cremalheira e um guincho de carga para cada torre.

Tabela 1 - Porcentagem do Custo da Mão-de-obra em relação ao custo total
da obra de acordo com previsão orçamentária

Serviço

Obra 1

Obra 2

Obra 3

Obs

Superestrutura

6,88%

5,10%

7,91%

MO empreitada

Alvenaria

2,30%

1,43%

2,02%

MO empreitada

Contrapiso

0,30%

0,42%

0,78%

MO empreitada

Revestimento interno

1,26%

0,80%

1,01%

MO empreitada

Revestimento externo

1,50%

1,27%

1,82%

MO empreitada

TOTAL

12,24%

9,02%

13,54%

O custo apresentado refere-se apenas ao valor do orçamento destinado à
empreitada da mão-de-obra relacionada diretamente ao serviço, não sendo
considerados custos indiretos, por exemplo, referentes à montagem de balancins,
transportes etc.

Tabela 2 - Porcentagem do Material em relação ao custo total da obra de
acordo com previsão orçamentária

Serviço

Obra 1 Obra 2 Obra 3 Material

Superestrutura

4,27%

3,38%

6,59%

Concreto

Alvenaria

2,95%

1,90%

2,58%

Bloco e argamassa

Contrapiso

0,27%

6,79%

0,52%

Argamassa

Revestimento interno

0,32%

0,29%

0,62%

Argamassa

Revestimento externo

0,97%

0,67%

1,88%

Argamassa

TOTAL

8,78%

13,03%

12,19%
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O custo apresentado refere-se apenas ao valor do orçamento destinado aos
materiais que farão parte da gestão do consumo de materiais; por exemplo, para a
estrutura foi considerado o custo apenas do concreto, e não do aço e da fôrma. Não
foram considerados custos como acessórios de estrutura, como por exemplo:
desmoldante para fôrmas ou espaçadores plásticos.
Pela análise desenvolvida, verificou-se que estes serviços representavam
algo em torno de 23% do custo total de uma edificação, embora não se tenha levado
em conta os custos com fôrma e aço. Este número justificou a preocupação da
empresa estudada em monitorar os serviços mais sujeitos a perdas, e conhecer
melhor a produtividade da mão-de-obra destas atividades, bem como o consumo de
materiais envolvidos nestes serviços.

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES
Houve uma preocupação na escolha dos fatores que caracterizariam as obras
para que fossem de fácil mensuração, na fase de orçamento e nas informações a
serem obtidas na obra.
Primeiramente foram listados vários fatores e, após diversas discussões,
foram escolhidos aqueles que poderiam ser obtidos já no levantamento orçamentário
e os que poderiam ser obtidos na obra sem que houvesse necessidade de envolver
outro funcionário de campo para obter as informações. Foi necessário fazer
adaptação nas planilhas de levantamento de quantidades de projeto já utilizadas
pelo departamento de orçamento da construtora para obtenção dos fatores a serem
levantados para cada tipo de serviço.
Observou-se que devido ao levantamento dos fatores para a gestão da
produtividade, o tempo do levantamento quantitativo de um orçamento executivo, foi
aumentado em meio período por dois orçamentistas no total de 20 dias gastos para
o levantamento dos serviços listados na Figura 13.
Os fatores da superestrutura, isto é, dados referentes a formato, dimensões,
posição etc dos pilares, vigas e lajes foram lançados no banco de dados juntamente
com o levantamento quantitativo baseado no projeto de fôrmas e armação.
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Na análise do serviço de armação, os fatores foram obtidos nos
levantamentos dos projetos estruturais de armação, bem como a quantidade em
quilogramas de aço. Da mesma forma a previsão da produtividade da mão-de-obra
foi feita analisando a quantidade de armação a ser executada para um pavimento.
Já para a concretagem foi preciso entender o processo de execução deste
serviço, para separar os quantitativos que são levantados no projeto de fôrmas.
Exemplo: separar as quantidades de volume de concreto se a obra vai concretar os
pilares numa data e as vigas e lajes em outra. Neste caso é importante ressaltar que
o volume do pilar deve ser descontado da parte superior equivalente à viga.
Também pode ser calculado o volume destinado aos corpos de prova para
ensaio. Deve-se obter o volume líquido descontando uma porcentagem que equivale
ao aço e aos eletrodutos que ficam embutidas nas estruturas de concreto.
Da mesma forma, os fatores dos outros serviços foram levantados e inseridos
no Banco de Dados juntamente com os quantitativos que servirão de base para a
previsão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais.
O serviço de alvenaria foi dividido em marcação, elevação e fixação. Para o
consumo de materiais foram apropriados os blocos utilizados no pavimento e a
argamassa para assentamento.
O levantamento quantitativo foi baseado no projeto, obtendo a quantidade em
área líquida de alvenaria a ser executada, isto é, descontando os vãos de portas e
janelas. Os quantitativos teóricos de consumo de materiais foram calculados a partir
da definição de um índice de consumo unitário para argamassa de assentamento
por m² e da quantidade por tipo de blocos a ser utilizado.
As argamassas foram produzidas no canteiro-de-obra para assentamento dos
blocos de alvenaria, contrapiso, revestimentos interno e externo de argamassa.
Para o consumo de material, uma planilha com a quantidade de betonadas de
argamassa produzida e a quantidade de blocos transportada para o pavimento que
era executado a alvenaria, foi preenchida diariamente.
O serviço de contrapiso foi dividido em: taliscas, e o contrapiso propriamente
dito. Para o consumo de materiais foram apropriadas as argamassas para o
contrapiso. Os quantitativos teóricos de consumo de materiais foram calculados a
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partir do mapeamento das taliscas feitas a cada pavimento. Com a espessura média,
foi possível estabelecer o consumo teórico para cada pavimento.
Deve-se levar em conta no momento do levantamento se o serviço de
contrapiso será realizado antes da execução da alvenaria ou depois. Caso o
contrapiso seja executado após a alvenaria, devem-se descontar as paredes no
levantamento quantitativo.
O serviço de revestimento interno de argamassa pode ser dividido em:
chapisco, talisca, mestra, e emboço.
Para o consumo de materiais foram apropriadas as argamassas de emboço.
Para o revestimento interno, as espessuras das taliscas das paredes que
receberam o revestimento argamassado foram apontadas, para o cálculo do
consumo teórico por pavimento, e posteriormente comparado com a quantidade
efetivamente utilizada de material. Vale lembrar que o revestimento é responsável
pelo fechamento de algumas aberturas nas alvenarias, como passagem de
tubulações etc, fazendo com que seu consumo seja maior que o calculado pela
espessura média da talisca em relação à parede.
O serviço de revestimento externo de argamassa foi dividido em: chapisco,
talisca e emboço. Após o mapeamento da fachada, os arames são reposicionados e
são executadas alguma taliscas com a espessura acabada da massa para então
dar-se início ao emboço.
Desta forma são apropriados as horas envolvidas nos serviços do chapisco
na primeira descida do balancim e do emboço na segunda descida do balancim, não
sendo contabilizadas no cálculo da produtividade as horas de limpeza da fachada,
reposicionamento de arames, nem as horas gastas com a subida de balancins.
Para o consumo de materiais foi apropriado o consumo da argamassa de
emboço externo utilizando uma espessura média obtida pelo mapeamento da
fachada. O cálculo do consumo teórico da fachada será efetuado para todo o prédio
e não por pavimento, considerando nos vãos apenas o consumo utilizado

na

requadração, e posteriormente comparado com a quantidade efetivamente utilizada
de material.
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4.3 PREVISÃO DA PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA E DO
CONSUMO DE MATERIAIS
Para cada serviço deve ser feita a previsão da mão-de-obra e do consumo de
materiais para que as RUP potencial previstas sejam inseridas no sinalizador.
Os primeiros indicadores adotados neste trabalho, foram baseados em
pesquisas desenvolvidas anteriormente por outros pesquisadores, como os citados
no capítulo 2, que aplicaram o método dos fatores a serviços específicos em várias
outras obras. Desta forma, as primeiras previsões foram embasadas em resultados
já obtidos em outros canteiros.
As particularidades de cada serviço e a forma como os serviços foram
divididos em tarefas também devem ser considerados.
Por exemplo: No caso da superestrutura definiu-se estudar a produtividade da
mão-de-obra para as atividades de fôrma, armação e concretagem dos pilares, vigas
e lajes. No caso de consumo de materiais optou-se em estudar os consumos de
concreto separadamente dos pilares, vigas e lajes.
Não foram estudados os consumos de compensados para fôrmas e consumo
de aço, pois a empresa estudada compra fôrma pronta, e o aço já vem cortado e
dobrado para os canteiros. Isto reduz o desperdício destes materiais na produção do
serviço nos canteiros.
Para a previsão da produtividade da mão-de-obra de superestrutura é feita
uma análise da quantidade de fôrma a ser executada para um pavimento,
contemplando pilar, viga e laje, com a RUP adotada para a obra, e o prazo
estabelecido para um ciclo de laje, isto é, quantos dias serão necessários para
executar toda a fôrma de uma laje, obtém-se a quantidade de carpinteiros
necessária.
Da mesma forma foram feitas as previsões para todas as tarefas dos serviços
escolhidos. Também foram calculados os consumos de materiais.
A partir destas informações foi montado o sinalizador conforme apresentado
na Figura 15 Sinalizador Superestrutura de Mão-de-obra e Consumo de Materiais.
O valor do meio do gráfico indica a meta de produtividade que a equipe deve
buscar. Quando o resultado ultrapassar o intervalo considerado como aceitável, o
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engenheiro da obra, juntamente com o empreiteiro devem verificar o que está
acontecendo para que a produtividade esteja tão alta ou tão baixa, longe da meta.
Esta análise é importante, para a discussão dos problemas que estejam
afetando negativamente a produção, ou por que a produtividade está abaixo do
esperado.
Deve-se levar em conta na previsão as dificuldades que o serviço apresenta.
Na Figura 21 pode-se verificar um escoramento com pé direito duplo que demanda
mais tempo para ser montado do que um escoramento com pé direito menor.

Figura 21. Escoramento de laje do mezanino

Na fase de implantação do método na construtora não foi possível intervir na
contratação do empreiteiro, pois os índices que representavam a realidade da
empresa ainda não haviam sido apurados. Após um ano da implantação, já era
possível verificar um banco de dados com as características das obras onde a
gestão foi implantada e os resultados obtidos. A partir deste momento as
contratações dos empreiteiros passaram a contar com as previsões de produtividade
da mão-de-obra para balizar os custos e metas a serem atingidas.
Da mesma forma, os resultados cada vez mais sedimentados, começaram a
alimentar os índices orçamentários permitindo alterações para os índices que a
construtora pratica em seus canteiros.
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A empresa estudada possui procedimentos de execução dos serviços que
definem de forma clara a maneira de executar o serviço e o tipo de equipamento a
ser adotado. Caso no decorrer dos serviços seja verificada uma necessidade de
melhoria ou alteração no uso de algum produto novo de mercado, ou equipamento,
os procedimentos são alterados e todos os canteiros recebem a informação da
melhoria implantada e a necessidade de adequação imediata. As tecnologias
empregadas na empresa são adotadas em todos os canteiros, e caso seja verificado
uma variação deve ser considerada na gestão da produtividade da mão-de-obra e
de materiais. Por exemplo: verificou-se em um dos canteiros a necessidade do
aumento em um dia no ciclo da estrutura para o nivelamento e alinhamento das oito
sacadas pré-moldadas de concreto que já subiam para o pavimento prontas, antes
da concretagem do restante da laje. Também foi necessária uma adequação na
subida dos materiais pela grua: após a subida da armação das vigas, eram içadas as
sacadas de concreto, e enquanto elas eram posicionadas e alinhadas, subiam as
posições positivas e negativas das lajes.

4.4 TREINAMENTO
Na empresa estudada, foi efetuado um evento para a apresentação dos
procedimentos que foram inseridos no Sistema Integrado de Gestão a toda a
empresa, explicando a importância da adoção desta metodologia para a gestão da
produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais, informando a
necessidade do envolvimento de toda a equipe desde a coordenação do projeto
voltado para a produção até a coleta dos dados, análise dos mesmos, na obtenção
das metas propostas pela empresa, na eficiente gestão dos empreiteiros e no
controle do consumo de materiais.
A equipe foi composta por:
- orçamentistas: no momento em que os levantamentos quantitativos fossem
efetuados foi necessário também levantar os dados que eram inseridos nos fatores
do banco de dados e utilizados nas previsões e análises da produtividade.
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- equipes das obras: foram treinados os mestres de obras e administrativos. A
construtora designou um funcionário para o levantamento dos dados em campo, e
solicitou que o encarregado de cada subcontratado fizesse a coleta diariamente.
- engenheiros: que analisaram os dados e resultados gerados.
- subcontratados: que participaram, informando diariamente a equipe e a
quantidade de horas efetivamente gastas nas atividades. Posteriormente com o
engenheiro da obra eram discutidos os resultados gerados.
Os encarregados dos empreiteiros foram treinados à medida que os serviços
foram iniciados nas obras como mostra a Figura 22. A construtora estudada trabalha
com subcontratados que formam uma parceria, permitindo assim total integração
entre todos os envolvidos.

Figura 22. Treinamento de operários no canteiro de obras.

Foram necessárias várias reuniões com os subcontratados para criar
confiabilidade nos dados coletados. Foi explicada a necessidade de informar a
realidade das horas trabalhadas no canteiro e que as horas paradas não seriam
descontadas do salário dos operários.

68

Também foram feitos treinamentos intensivos com os operários para que o
registro do consumo de materiais pudesse ser feito de forma correta e confiável.
As planilhas foram disponibilizadas no local que o material era descarregado
ou a argamassa batida. A Figura 23 mostra o operário registrando a quantidade de
argamassa produzida para o contrapiso.

Figura 23. Operário registrando a quantidade de betonadas produzidas de argamassa para o
contrapiso.

É importante desenvolver uma comunicação eficiente entre os envolvidos:
engenheiro da obra, o subcontratado, as pessoas que coletavam e que
processavam os dados, dirimindo dúvidas e criando confiabilidade nos resultados.

4.5 COLETA DE DADOS
O passo seguinte consistiu em colocar as planilhas em prática nos canteiros,
definindo os responsáveis pela coleta e treinando-os para o lançamento dos dados.
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Os encarregados apontavam diariamente de que forma estavam alocados os
homens, a quantidade de material utilizada, os problemas que aconteciam durante o
dia de trabalho indicando inclusive se o serviço foi paralisado e o motivo.
Na planilha desenvolvida, existem campos onde foram apontadas as horas
efetivamente trabalhadas e as horas em que por ventura, os operários tenham ficado
parados e apontados os motivos. Estes dados possibilitaram conhecer os fatores
que fizeram a produtividade variar de um dia para outro.
Não foram apontadas nesta planilha, as horas prêmio que o funcionário
recebeu, sem que tenha efetivamente trabalhado.
Os dados de entrada para consumo de materiais foram obtidos pela
apropriação do material consumido no pavimento para executar o serviço. Exemplo:
no caso da alvenaria foi apontada a quantidade de blocos e argamassa que subiu
para o pavimento e que foi utilizado na execução de todo o serviço de alvenaria.
Alguns cuidados foram tomados para garantir que os dados fossem
coletados: foi solicitado ao encarregado que as planilhas para os apontamentos do
consumo de materiais ficassem próximas a argamassadeira ou betoneira, para que o
operário não esquecesse de marcar a quantidade de material utilizada no dia.
Durante esta fase na implantação as planilhas de coleta sofreram alterações,
e parte destas alterações foram sugeridas pelos encarregados dos subcontratados.
No inicio as planilhas continham muitos dados a serem coletados. Após alguns
meses verificou-se que estes detalhes em nada interferiam nos resultados gerados e
só aumentavam o trabalho de coleta.
Exemplo: na primeira planilha de coleta de homem-hora de superestrutura
tinha um campo para lançar o tempo gasto na montagem das fôrmas das três faces
dos pilares e depois fechamento, fundo de vigas e laterais etc.
Esta coleta demandava muito tempo do encarregado para apontar e de nada
alterava os resultados obtidos para a produtividade da mão-de-obra no serviço de
fôrma. A planilha foi alterada e simplificada.
Hoje é apontado onde as horas do operário são gastas se na fôrma do tipo ou
periferia e assim por diante, como pode ser observado na planilha da Figura 24
Coleta de dados de mão-de-obra de Superestrutura.
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Esta foi uma preocupação constante na implantação do método: não criar
atividades muito complicadas que acabassem desmotivando os envolvidos nas
coletas e processamento de dados, e que os resultados gerados pudessem ser
apresentados de forma objetiva e simples.
Cada serviço deve ser entendido e tratado conforme suas particularidades.
Por exemplo, no caso da concretagem, a coleta de dados foi efetuada por evento,
isto é, dia de concretagem. É importante apontar a hora que o operário estava
disponível para a concretagem e que hora efetivamente a concretagem iniciou.
Da mesma forma o consumo de material foi apontado diariamente. Alguns
cuidados foram tomados na hora de apontar o local de uso dos materiais. Por
exemplo, no caso do concreto foi informado na planilha se houve sobra de concreto,
e se este material foi utilizado em outro serviço, como por exemplo: cortina; para que
este volume não fosse considerado como volume do pavimento.
Para se obter a quantidade de serviço ao final de cada dia de trabalho, foi
preciso entender como a atividade foi executada, e as subtarefas que fizeram parte
da atividade. Por exemplo: na atividade de alvenaria temos: a marcação, chapisco e
tela, a elevação e a fixação como tarefas constituintes desta atividade e que levam
vários dias para ser concluído, diferentemente do serviço de concretagem de uma
laje de um pavimento, por exemplo, que normalmente demora apenas um dia entre
seu início e término.
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Figura 24. Coleta de Dados de mão-de-obra Superestrutura.
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O guincheiro possuía uma planilha que ficava numa prancheta no guincho,
juntamente com um lápis para apontamento dos paletes de blocos que ele
transportava para o andar como pode ser observado pela Figura 25.

Figura 25. Operário registrando a quantidade de paletes disponíveis no pavimento.

Exemplo: a quantidade de blocos por tipologia que deveria ir para um
pavimento tipo foi indicada na planilha do operário que transportava os blocos pelo
guincho. Num primeiro momento ele subia a quantidade certa de material que seria
consumido no serviço de alvenaria para aquele andar. Quando um pedreiro pedia
mais bloco que ultrapassava o valor calculado na planilha, o guincheiro orientava
que o operário procurasse o encarregado. Pôde-se perceber que às vezes os
pedreiros preferiam solicitar mais bloco a procurar o material espalhado pelo andar.
O encarregado então orientava que antes de pedir mais material, deveria ser
checado em todo o pavimento se realmente o material não estava disponível, pois o
consumo de material a mais do que o necessário seria contado como perda. Os
operários sabiam que alguém estava controlando o consumo de cada item. Isto
evitou que o guincheiro perdesse tempo levando material de um pavimento para
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outro sem nenhum controle e que ficassem estocados material no pavimento sem
uso.
A melhora na gestão do tempo de uso do guincho, evitou retrabalho de
transporte, e diminuiu as quebras de blocos que ficam sendo transportados
aleatoriamente.
Já para o caso das argamassas essa planilha ficava ao lado da betoneira
onde eram preparadas as argamassas, como mostra a Figura 26.

Figura 26. Planilha com o preenchimento diário da quantidade de betonadas (traços) de
argamassa executada.

Desta forma foi facilitado ao máximo o trabalho dos operários e explicado a
importância deste trabalho na gestão da empresa e o quanto isso influenciava o seu
trabalho no dia-a-dia.
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4.6 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
O representante da construtora que entrevistava todos os encarregados fazia
o lançamento diário das coletas de homem-hora e quantidade de material em
planilhas eletrônicas, que eram encaminhadas ao escritório por e-mail.
O engenheiro designado para acompanhamento da gestão da produtividade
da mão-de-obra e do consumo de materiais recebia as planilhas com o lançamento
das coletas efetuadas no canteiro e processava as informações.
Ao final de cada ciclo eram calculadas as RUP´s de cada serviço, gerados os
gráficos comparativos entre o previsto e o realizado, e disponibilizados os resultados
na intranet.
Os resultados também permitiram discussões sobre o consumo de materiais.
Para o consumo de um material acima ou abaixo do previsto, era analisado se houve
desperdício ou se na definição do consumo inicial houve algum erro.
Os resultados começaram a fazer parte de discussões na empresa, entre a
diretoria de obras e diretoria de projetos, e também apresentados e discutidos nas
reuniões de engenharia com a presença de todos os engenheiros e gerentes de
obra.
Ao final de cada serviço, o responsável pelo processamento de dados e
análise faz uma reunião com a equipe da obra para identificar os problemas que
foram levantados durante o período de estudo, sejam eles relativos à gerência da
obra ou do subcontratado, por exemplo: falta de material, problemas com guincho,
falta de funcionários suficientes para atender o prazo estipulado para o serviço etc,
ou de consumo de material permitindo apontar o que poderia ser melhorado para as
próximas previsões.
A cultura da gestão da produtividade começou então a ser introduzida na
empresa de forma prática.

4.7 BANCO DE DADOS
O Banco de Dados começou a ser uma importante ferramenta no
entendimento da gestão da produtividade da mão-de-obra e consumo de materiais,
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de cada serviço. No início da implantação da gestão o banco de dados apresentava
um diagnóstico da empresa. À medida que os serviços eram executados nas obras e
os resultados obtidos, passou a ser uma ferramenta de gestão para as previsões
futuras.

4.8 RESULTADOS
São apresentados os resultados da gestão da produtividade da mão-de-obra
e do consumo de materiais para duas obras.
A obra 1 serviu de base para todo o desenvolvimento do método. As primeiras
coletas foram realizadas neste canteiro, e as alterações e dificuldades encontradas
foram subsidiando as alterações nos procedimentos que estavam sendo criados.
Não serão apresentados os resultados obtidos nesta obra, pois a gestão da
produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais ainda não estava
totalmente implantada impedindo que todos os dados pudessem ser coletados.
Serão apresentados os resultados da obra 2 e obra 3 e comparados os
resultados obtidos com o sinalizador e analisados os dados.
Na Tabela 3 é apresentado um resumo dos resultados obtidos para a Obra 2.
São apresentados os indicadores de produtividade da mão-de-obra, quantidade de
Homens hora por quantidade de serviço e do consumo de materiais, quantidade do
consumo do material de cada serviço onde a gestão da produtividade foi implantada
e os resultados obtidos para os pavimentos tipo, isto é, não foram analisados os
pavimentos térreo, subsolos e periferia.
Os resultados foram analisados e considerados satisfatórios quando estão no
intervalo de variação que a construtora definiu.
Nota-se que para o consumo de material como argamassa foram adotadas as
quantidades de traços, isto é, betonadas que seriam gastas por pavimento, para
facilitar o entendimento dos operários e controle no campo.
Os sinalizadores foram definidos levando em conta o consumo teórico,
considerando as espessuras médias que a obra vai praticar. Desta forma é possível
calcular o indicador de perdas e compará-lo com os valores de orçamento.
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Verificou-se na Obra 2 dificuldade quanto ao atendimento dos índices
propostos por parte do empreiteiro, indicando falha na gestão, e problemas nas
coletas, pois a obra em questão tinha 14 pavimentos tipos com um apartamento por
andar, e 3 pavimentos duplex. Destes 17 apartamentos apenas 8 apartamentos tipo
e 1 duplex mantinham o projeto original. Isto dificultava a seqüência de serviço,
transporte de material e a gestão da mão-de-obra por parte do empreiteiro e da
gerência da obra.
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Tabela 3 - Resultados da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais da Obra 2.
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Analisando os resultados da obra 2, verifica-se que a perda de material da
superestrutura, concreto, atendeu a meta proposta, assim como a produtividade da
mão-de-obra da fôrma e armação.
O transporte do concreto dos pilares era efetuado no guincho e não
bombeado como o concreto de vigas e lajes. Isto impactou negativamente na
produtividade da mão-de-obra, pois o tempo de subida do concreto aumentava à
medida que o prédio aumentava de altura. O resultado obtido ficou acima do
proposto. Já a produtividade da mão-de-obra de concretagem de vigas e pilares
apresentou um resultado dentro do esperado.
No caso dos resultados de material de alvenaria os problemas foram em
relação às quantidades de argamassas e blocos consumidas nos pavimentos, pois
as coletas apresentaram variações muito grandes entre os pavimentos, apesar dos
treinamentos aos operários que coletavam os dados. O Indicador de perdas de
argamassa foi da ordem de 95%, muito superior ao proposto. Por se tratar de uma
obra com pouca repetitividade de projeto entre os pavimentos, as coletas foram
comprometidas, gerando dados não confiáveis.
A obra não possuía projeto de alvenaria. Isto dificultou o controle da
quantidade de blocos por tipologia que devia ser consumida por pavimento. Para
que esta coleta fosse feita, era preciso executar um pavimento, quantificar os blocos
utilizados e criar a partir daí, um quantitativo por pavimento. Isto foi inviável de
implantar na obra.
Já para a mão-de-obra, nenhum dos índices aferidos atendeu as previsões.
Verificou-se uma dificuldade do empreiteiro em tarefar o serviço, não conseguindo
da equipe a produtividade esperada.
As coletas de material de contrapiso apresentaram grande variação dos
quantitativos entre os pavimentos, pois este serviço foi executado em duas etapas:
uma etapa de contrapiso acústico para os dormitórios e circulação entre os
dormitórios e outra etapa de contrapiso convencional para as salas de estar, jantar,
cozinha e área de serviço. O indicador de perdas obtido foi da ordem de 50%.
Por falha da obra, os dados referentes à mão-de-obra para o taliscamento
não foram coletados. Já os resultados da produtividade da mão-de-obra de
execução do lançamento e compactação do contrapiso ficaram dentro do esperado.
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Para o revestimento interno, a definição do sinalizador para o consumo de
materiais, é feita baseada num mapeamento das taliscas das paredes que serão
revestidas, para a definição de uma espessura média e da área de parede a ser
revestida. A obra encontrou dificuldades para efetuar este mapeamento, o que
comprometeu a gestão do consumo de material deste serviço. Os dados foram
coletados, porém não foi possível calcular o consumo teórico para comparar com o
consumo real.
Novamente foi verificada na produtividade da mão-de-obra do emboço interno
a dificuldade do empreiteiro em fazer com que os operários melhorassem a
produtividade à medida que o serviço foi executado. Nesta obra o empreiteiro da
execução da alvenaria e do revestimento interno foi o mesmo, e as dificuldades na
gestão da mão-de-obra puderam ser percebidas nos dois serviços.
Na Tabela 4 são apresentados os resultados da Obra 3, que possuía duas
torres de 30 pavimentos. São apresentados os resultados dos pavimentos tipo, não
considerados os pavimentos térreo e subsolos, nem serviços executados na
periferia, isto é, fora da projeção da torre.
Pôde-se verificar uma boa seqüência nos serviços, pois haviam poucos
apartamentos modificados.
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Tabela 4 - Resultados da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais da Obra 3.
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Analisando os resultados da obra 3, verifica-se que a perda de material da
superestrutura, concreto, atendeu a meta proposta, assim como a produtividade da
mão-de-obra da fôrma e concretagem.
Quanto à produtividade da mão-de-obra de armação foram observados nas
primeiras coletas dificuldades nos apontamentos, pois como a estrutura da periferia
estava sendo executada juntamente com a torre, as horas da mão-de-obra foram
apontadas juntas gerando uma produtividade na Torre A maior que na Torre B onde
os problemas na coleta foram solucionados.
Os resultados da produtividade da mão-de-obra de concretagem foram
satisfatórios tanto para os pilares cujo transporte do concreto era feito pela grua,
como para as vigas e lajes cujo concreto era transportado por bomba.
Para o consumo de argamassa de assentamento para o serviço de alvenaria,
na data do resultado apresentado para a Torre A, alguns pavimentos tiveram suas
alvenarias parcialmente executadas, devido a personalizações. Portanto o resultado
do consumo de argamassa está comprometido por não ter sido executada toda a
quantidade de alvenaria no pavimento. Porém se descontados os pavimentos
incompletos, a quantidade de traços consumida é de 190 traços que comparada com
o sinalizador está dentro do intervalo de variação adotado como sendo aceitável.
Para a perda de blocos não foi possível estabelecer um índice nas duas
obras para ser inserido no sinalizador. Este é um assunto que ainda está sendo
discutido internamente na construtora estudada, pois não se sabe se a perda deve
ser indicada por tipologia de bloco, ou global pelo número de blocos gastos a mais
no pavimento. Os dados foram coletados e foi possível perceber que as maiores
perdas são apresentadas para os blocos de menor dimensão, que representam o
maior custo. A obra 3 possuía projeto de alvenaria que facilitou o quantitativo o para
transporte e a coleta de dados.
Já para a mão-de-obra de marcação de elevação da alvenaria os índices de
produtividade apresentaram resultados satisfatórios.
No caso do contrapiso da Obra 3, o indicador de perda de argamassa na
Torre A foi de 1,38% enquanto que na Torre B foi de 35,94%. Estes números devem
ser analisados, pois a diferença é muito grande, que pode ter sido causada por
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alguma falha na coleta. Já os resultados da produtividade da mão-de-obra para o
mesmo serviço foram satisfatórios como pôde ser observado na tabela.
Para o revestimento interno, os resultados obtidos no consumo de materiais e
de mão-de-obra estavam dentro do esperado.
Para o revestimento externo os resultados de consumo de materiais e de
produtividade de mão-de-obra de emboço foram satisfatórios. Os dados de chapisco
não puderam ser aferidos, pois o sinalizador apresentava uma previsão para
chapisco manual e a obra acabou adotando o chapisco mecanizado. Vale ressaltar
que o requadro dos vãos de janelas já haviam sido executados pela parte interna do
pavimento, quando o revestimento externo foi feito pelo balancim.
Nos resultados apresentados é possível verificar ainda uma grande variação
entre eles. A participação da gerência da obra é fundamental para o sucesso da
gestão. Sem o envolvimento e o comprometimento da equipe da obra na coleta dos
dados, e na análise dos resultados gerados na execução de cada pavimento, a
gestão passa a ser apenas geração de números ao invés de ferramenta para
melhorar a produtividade e diminuir as perdas de materiais nos diversos serviços.
Os resultados foram discutidos com a equipe da obra e com os empreiteiros
para que fossem analisados tanto os resultados que atenderam ao esperado,
indicando uma gestão eficiente dos recursos, como os resultados discrepantes que
precisam de atenção maior nas próximas obras.
Com a apresentação dos resultados foi possível comparar a gestão entre as
obras, discutir as dificuldades de cada canteiro, e permitir melhorias para as
próximas previsões.
Estes resultados foram muito importantes e geraram várias discussões na
empresa que contribuíram para o sucesso da implantação da gestão da
produtividade da mão-de-obra e de consumo de materiais na construtora estudada e
mostra que ainda existe um grande caminho a percorrer.
Estes dados também estão sendo estudados pelo coordenador de
orçamentos, para que sejam comparados com os índices adotados nos orçamentos
da construtora e verificado a necessidade ou não de alteração. Para que isso ocorra
é necessário um número maior de resultados, isto é, mais obras com a gestão
implantada para que se obtenha maior conhecimento e domínio dos índices.
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4.9 ANÁLISE CRÍTICA
4.9.1 Participação dos empreiteiros
Na implantação do método pôde-se observar uma participação dos
empreiteiros num primeiro momento tímida e desconfiada.
Na primeira obra onde foi implantada a gestão da produtividade da mão-deobra para o serviço de alvenaria, foi feita uma reunião com o empreiteiro e informado
que pela construtora, em função dos fatores levantados, a equipe necessária para
aquele serviço era de dois pedreiros alocados por cada apartamento, no andar, e um
pedreiro alocado na parte central do edifício que comportava a parte de escadaria e
hall´s de serviço e social, de forma que cada oficial tivesse uma mesma quantidade
de serviço a executar no ciclo de seis dias que era adotado pelo planejamento da
obra.
O empreiteiro solicitou ao engenheiro da obra que ele dispusesse a mão-deobra de outra forma, pois com sua experiência ele acreditava que um pedreiro para
cada apto seria suficiente para executar o serviço no prazo acordado.
Como a fase era de implantação, nada foi imposto. Após uma semana, foi
verificado que o serviço não foi executado como o empreiteiro havia pensado, e que
se não fosse efetuada uma alteração imediata, os prazos para os outros andares
também seriam comprometidos.
O empreiteiro percebeu que não havia levado em conta uma série de fatores
que faziam aquela alvenaria ser diferente das demais que ele já havia executado.
Foi adotada, então, a sugestão da construtora para a distribuição dos
operários, e verificada uma melhora na produtividade da mão-de-obra, e por
conseqüência um atendimento aos prazos planejados pela obra, permitindo que os
serviços subseqüentes pudessem ser iniciados sem atrasos.
Durante a execução dos serviços, os engenheiros das obras fazem reuniões
com os empreiteiros onde os resultados são apresentados. As discussões são
valiosas para se registrar o sucesso da gestão no canteiro e/ou a necessidade de
melhoria.
A conscientização do empreiteiro de que a gestão da produtividade foi
desenvolvida como uma ferramenta de auxílio foi obtida através de muitas
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discussões e, que desta forma todos saem ganhando: o empreiteiro, o operário e a
construtora. Hoje a construtora inseriu nos contratos que o empreiteiro deve
participar da gestão da produtividade com a coleta dos dados e discussão dos
índices.

4.9.2 Treinamentos
A qualidade na execução dos serviços é disseminada nos treinamentos que
os operários recebem antes de iniciar cada atividade.
No caso da empresa estudada, os operários dos empreiteiros que realizam os
serviços nas obras são treinados nos procedimento de qualidade e segurança e
inspecionados através de um documento chamado Procedimento de Execução e
Inspeção de Serviço, onde são descritos: a forma de execução, forma de inspeção e
critérios de aceitação das diversas etapas que constituem um serviço. Ao término do
primeiro serviço completado, por exemplo: marcação da alvenaria, a inspeção é
efetuada, as dúvidas tiradas e falhas corrigidas, para a liberação da próxima etapa,
no caso a elevação.
Neste momento também são informados os procedimentos referentes à
gestão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais que contam
com a participação direta dos operários.
Além disso, o sistema da qualidade também adota procedimentos para
recebimento de materiais e armazenagem.
Os treinamentos são constantes e efetuados no próprio local de trabalho toda
vez que o mestre ou o engenheiro percebe a necessidade de fazê-lo.

4.9.3 Coleta de dados
Foram encontradas algumas dificuldades nas coletas de dados. O
encarregado do empreiteiro ficava receoso de informar as horas quando os
funcionários eram dispensados mais cedo, achando que estas horas seriam
descontadas de seus pagamentos.
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Também não entendiam por que deveriam informar em que tipo de serviço
cada operário estava alocado durante o dia.
Estas dificuldades foram sendo resolvidas na medida em que era explicado
de que forma estes dados seriam utilizados e sua importância para melhorar as
condições de trabalho de todos os operários.
Foi muito importante a participação do mestre de obras da construtora para
auxiliar o encarregado do empreiteiro nos apontamentos diários.
Em alguns casos foram solicitados que os próprios operários fizessem a
coleta, por exemplo: guincheiros e ajudantes.
Algumas dificuldades foram encontradas durante os apontamentos de dados.
Por vezes a planilha para preenchimento não era encontrada ao lado da
argamassadeira como havia sido solicitado, ou os dados estavam comprometidos
pelos respingos de argamassa. Às vezes quando questionados do por que os dados
não estavam sendo anotados, os operários diziam que não tinham lápis para anotar.
Desta forma, as planilhas foram colocadas dentro de um saco plástico e foi
amarrado um lápis junto a elas para apontamento. Com a ajuda do encarregado do
empreiteiro um operário foi eleito para coletar os dados e conservar as planilhas.
A partir deste momento os dados começaram a chegar de forma mais clara e
confiável.
Foi adotado que as coletas seriam feitas para os serviços que executavam o
projeto original e para qual as previsões foram feitas. Apartamentos que foram
personalizados, isto é, sofreram alterações de lay-out ou revestimento não foram
considerados na coleta de dados nem na análise dos resultados apresentados, pois
foram executados com outra equipe, e ciclo diferente.
Alguns pontos devem ser levados em conta na hora da coleta, pois deve ser
lançado no pavimento apenas o material que será consumido naquele andar.
Também deve ser verificado se a argamassa de revestimento foi utilizada para
fechamento de muitos rasgos.
Enfim, as coletas de dados são vitais para que os resultados sejam confiáveis
e é onde os treinamentos e controles devem ser intensificados.

86

4.9.4 Previsão de produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais
No início algumas previsões precisaram ser ajustadas, pois as vezes não foi
levado em conta a dificuldade que um serviço tinha maior numa obra que em outra,
como no caso da estrutura que tinha as sacadas pré moldadas de concreto que
necessitavam de uma consideração diferente das demais estruturas; ou como no
caso do contrapiso executado no pavimento antes da alvenaria, cuja produtividade
da mão-de-obra superou em muito o previsto.
Outro índice que chamou a atenção foi a produtividade da mão-de-obra de
armação que ao invés de melhorar com a execução dos pavimentos de estrutura,
piorava. Apesar da diminuição do peso da armação à medida que o prédio subia, a
equipe de operários continuava a mesma, pois o serviço permanecia com a mesma
quantidade de amarrações na montagem, que independia do peso.
Todas estas discussões foram possíveis através do entendimento dos
resultados que estavam sendo gerados.

4.9.5 Fatores
Alguns fatores não são levantados em projeto, porém impactam na gestão da
produtividade da mão-de-obra e no consumo de materiais.
Por exemplo: com o aquecimento no mercado da construção civil nestes
últimos meses, devido a demanda de mercado, as concreteiras estão com
dificuldade em cumprir as entregas de concreto na hora programada, as vezes
comprometendo o dia da concretagem por falta de condições e equipamentos
disponíveis para atender a programação. Também é possível verificar problemas
com fornecimento de alguns equipamentos como gruas, guinchos e escoras
metálicas dentre outros para locação; ou aumento de preços, como os observado
recentemente nos materiais de cobre que fazem com que o mercado altere seus
projetos buscando outros materiais.
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4.9.6 Resultados
Pode-se verificar que alguns sinalizadores não foram montados por falta de
dados. Este é um item que merece atenção para as próximas previsões. Para que o
sistema de gestão tenha confiabilidade é necessário que a obra receba a meta para
que a coleta de dados seja comparada. Se não houver um objetivo, pode-se ter uma
desmotivação nas coletas.
Os resultados eram apresentados individualmente para cada obra e depois
apresentados a todos os engenheiros numa reunião de engenharia.
É importante na apresentação dos dados que seja feita uma contextualização
da obra para entender os resultados.
Por exemplo, quando foram apresentadas as perdas de concreto da estrutura
de duas obras foi necessário esclarecer que: 3,6% de perda numa estrutura que
consome 88m3 por pavimento é diferente de uma obra que apresenta 2,6% de perda
numa estrutura que consome 143m3 de concreto, e que nem sempre a maior
porcentagem de perda corresponde ao maior volume de perda.
Foi observado que os primeiros resultados ainda carecem de alguns ajustes
que já foram adotados para a gestão das próximas obras.
No primeiro ano de implantação havia uma demora grande entre receber os
resultados, processá-los e enviar para as obras. As planilhas ainda sofriam muitas
alterações, havia muita necessidade de treinamento.
Hoje se pode verificar na construtora estudada que os resultados retornam
para as obras poucos dias depois de enviadas as coletas de dados ao engenheiro
responsável pelo processamento, e o engenheiro da obra é questionado logo no
início dos serviços sobre os resultados.
Pôde-se verificar num canteiro de obras que a perda de concreto estava muito
elevada já na execução dos primeiros pavimentos. Após vários questionamentos
nada foi encontrado na obra que justificasse esta perda. Sugeriu-se uma revisão nos
levantamentos quantitativos e foi verificado uma falha no levantamento. Desta forma
a gestão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais tem
propiciado discussões na empresa entre vários departamentos.
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Num outro canteiro, foi constatado que o ciclo proposto era factível com a
realidade da obra, e que o empreiteiro estava com o número de operários sugerido
pela gestão da produtividade, então por que o empreiteiro não conseguia fazer a laje
tipo no tempo previsto? Após várias discussões e análise diária dos serviços, a
engenheira da obra indicou que o problema era na gestão do encarregado do
empreiteiro que não sabia como distribuir as atividades aos operários. Os ajustes
foram feitos e o ciclo proposto passou a ser cumprido.
O comprometimento de todos os envolvidos foi importante para o sucesso da
implantação do método e para obtenção dos resultados, seja para questionar o
proposto, seja para entender o por que não está sendo atingido o resultado e na
proposta de melhorias.
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5 CONCLUSÃO

A implantação da gestão da produtividade da mão-de-obra e do consumo de
materiais contou com a aplicação de um método de fácil utilização e viável nos
canteiros de obra, pois foi proposto o uso de planilhas simples para a coleta dos
dados, que não demandavam muitas horas para se obter as informações, além de
gerarem resultados de fácil entendimento por parte dos usuários: tanto da empresa
construtora como de empreiteiros. Foi aliada a experiência de um engenheiro que
havia desenvolvido um método de gestão da produtividade da mão-de-obra e
consumo de materiais para um determinado serviço com o conhecimento de um
engenheiro com muitos anos na gerência de obras. Isto foi importante para que os
conceitos da gestão da produtividade fossem adequados à pratica dos canteiros de
obra.
A implantação do sistema de gestão da produtividade é facilitada se a
empresa já possui um sistema de gestão da qualidade, com procedimentos
organizados de gerenciamento.
A gestão da produtividade permitiu para cada serviço analisado dentro do
processo produtivo de uma edificação, organizar o trabalho, estudar sua relação com
a qualidade do produto acabado e com o meio ambiente, e analisar o custo da
atividade. Através do conhecimento dos fatores influenciadores em cada serviço, é
possível a intervenção e a proposição de melhorias. O processo de gestão propicia a
padronização da mensuração da produtividade da mão-de-obra e do consumo de
materiais com critérios claros e bem definidos, gerando transparência e
confiabilidade nas informações obtidas, auxilia na elaboração do cronograma de
atividades, permite alimentar os índices orçamentários, possibilita alterações de
projeto que aumentem a produtividade da mão-de-obra e propicia menores perdas
de materiais. Também permite a criação de indicadores que caracterizam as
dificuldades dos projetos, subsidiando as contratações da mão-de-obra com a
utilização dos parâmetros do banco de dados gerado.
É possível contratar o empreiteiro com o preço adequado para uma
determinada dificuldade de execução do serviço, o que pode levar ao menor custo
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em razão da otimização dos recursos através de uma gestão eficiente dos materiais
e da mão-de-obra, cumprindo o que foi contratado com a menor perda possível.
O conhecimento do consumo de materiais permite discussões dos índices
orçamentários tornando o preço mais competitivo no mercado. As obras passam a
conhecer o desperdício de materiais, podendo tomar medidas para reduzir ao
máximo as perdas.
Nos resultados obtidos foi possível constatar que alguns valores estavam
próximos à meta proposta, o que demonstrava uma boa gestão da mão-de-obra e do
consumo de materiais. Isto é, equipe correta produzindo o serviço conforme o
planejado e consumindo a quantidade de material orçada. Em outros casos,
verificou-se problema na gestão da mão-de-obra do empreiteiro em não atender a
meta proposta.
Quando o empreiteiro não atende as metas propostas, deve-se estudar o que
pode estar acontecendo no canteiro de obras para que a produtividade não esteja
sendo obtida, ou mesmo se a previsão inicial estimada estava correta para a
dificuldade do serviço. É preciso verificar se a meta não precisa ser revista em
função de alguma alteração na seqüência de execução do serviço, ou mudança de
tecnologia que faria a meta alterar.
Outro fator que se deve levar em conta é falha ou até falta de coleta de dados
pela equipe da obra, seja da construtora ou do empreiteiro. Isso prejudica os
resultados obtidos, dificultando o entedimento da gestão.
O método permitiu identificar falhas na gestão e a tomada de medidas
corretivas e preventivas.
Alguns cuidados devem ser tomados na implantação do sistema de gestão da
produtividade, tais como:
•

não criar atividades que onerem os funcionários responsáveis pelas

coletas de dados, a ponto de comprometer a confiabilidade dos dados;
•

escolher os fatores para caracterização de cada serviço que sejam de

fácil mensuração;
•

os treinamentos para sedimentação dos conhecimentos, com a

participação de todos os envolvidos, principalmente dos empreiteiros, devem ser
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constantes, desde a coleta e processamento de dados até na análise dos resultados
obtidos;
•

analisar de forma cautelosa os dados obtidos e compará-los com a

meta proposta. Verificar se é possível melhorar a gestão da produtividade da mãode-obra e do consumo de materiais, ou se a previsão necessita de algum ajuste por
não ter levado em conta algum fator relevante que faz com que a meta não possa
ser atingida; e
•

contar com a participação dos empreiteiros desde a contratação,

durante a análise dos dados e nos ajustes necessários para que a gestão da
produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais possa ser utilizada como
uma ferramenta de auxilio à construtora e principalmente ao empreiteiro.
Portanto o trabalho aqui apresentado demonstra que a gestão da mão-deobra e de consumo de materiais pode ser implantada de maneira simples, sendo
necessários ajustes conforme as necessidades da empresa e o grau de
detalhamento das informações que se deseja obter.
A implantação do método contemplou neste estudo, os serviços de
superestrutura, alvenaria, contrapiso, revestimento interno e externo de argamassa.
Fica a indicação que o método seja implantado para outros serviços tais como:
revestimento cerâmico, gesso e pintura. Deve-se também aumentar a quantidade de
edifícios estudados para dar maior consistência ao banco de dados.A medida em
que o método padronizado for implantado em outras empresas, os índices poderão
ser discutidos com o setor produtivo.
O trabalho proporcionou uma contribuição para o aprendizado da gestão da
mão-de-obra do empreiteiro e também contribuiu para o levantamento dos fatores
que influenciam a produtividade da mão-de-obra e do consumo de materiais,
auxiliando na negociação e contratação do empreiteiro baseada na gestão do
serviço, com a criação de ferramentas de controle e referências para o orçamento.
Também contribui para a prática de gestão nas empresas.
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