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Resumo
A gestão da produtividade é tema que passa a ser tratado de forma mais sistemática na
Construção Civil, em particular na construção de edifícios. A crescente produção de trabalhos
acadêmicos nesta área é notória, com a conseqüente introdução das “réguas de produtividade”
no principal manual de composição de preços para orçamentos do país.
A partir da adaptação do Modelo dos Fatores proposta por SOUZA (1996), implantou-se uma
sistemática de mensuração e previsão da produtividade da mão-de-obra inserida no Sistema
Integrado de Gestão de uma empresa construtora, com a efetiva participação deste autor.
Voltado para o serviço de fôrmas de superestrutura de concreto armado de edifícios e
detendo-se nos fatores geométricos do projeto de fôrmas, este trabalho procura atender a uma
necessidade identificada na construtora-alvo, diante do banco de dados de fatores e
indicadores de produtividade que foi sendo constituído ao longo do tempo: como fazer a
previsão de produtividade de uma nova obra considerando o histórico de dados já registrados,
associando os fatores (previamente identificados na orçamentação) que afetam a
produtividade com os indicadores efetivamente obtidos?
A perspectiva de aumento, em longo prazo, da quantidade de dados históricos da empresaalvo chamou a atenção para a necessidade de se possibilitar a análise da matriz de
informações, que conterá “m” obras e “n” fatores.
Além das réguas de produtividade, foram exploradas três ferramentas no sentido de analisar o
conteúdo do banco de dados e fazer projeções: uma através da ponderação de fatores e
composição do que se chamou “nota de dificuldade”; outra, através de análise estatística,
usando o algoritmo de clustering para elaboração de dendrograma; e a última, também com
análise estatística, com regressões lineares multivariáveis.
Foram analisadas as informações disponíveis para os pavimentos-tipo de nove
empreendimentos.
Considerando a realidade da empresa-alvo e o universo ainda reduzido de dados, concluiu-se
que as três ferramentas se aproximaram satisfatoriamente dos resultados esperados e que
podem ser utilizadas como auxílio à previsão da produtividade, sendo recomendável estender
a análise a um maior número de obras para obter a confirmação definitiva.
Palavras-chave: produtividade, fôrmas, previsão de produtividade, estruturas de concreto
armado
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Abstract

Productivity indicators forecast for steel reinforcing concrete structures:
formwork
Labor productivity management is being addressed in a more systematic way in Civil
Construction, particularly in building construction. Increasing production of academic work in
this area is notorious together with the introduction of "rulers of productivity" inside the most
important Brazilian manual of price compositions for budgets.
Using the adaptation of Factor Model proposed by SOUZA (1996), a systematic for
measurement and prediction of labor productivity was implemented in a construction
company, inserted in its Integrated Management System, with the effective participation of
the author.
This work is oriented to the traditional formwork for steel reinforcement concrete structures
and gives attention to geometric factors of formwork projects, seeking to serve a need
identified in the target-company, front the productivity factors and indicators database that
was composed over time: how to forecast labor productivity of a new work considering
previous data recorded, associating factors that affect labor productivity (previously surveyed)
with indicators actually achieved?
The perspective of growth of target-company previous data amount in the long term drew
attention to the need of enabling the analysis of the information matrix which will contain "m"
projects and "n" factors.
Beyond the use of rulers of productivity, three other tools have been explored to analyze
database contents and make projections: one through the balancing of factors and composition
of what was called "difficulty mark"; another, with statistical analysis, using clustering
algorithm to create a dendrograma; and the last, also with statistical analysis, using
multivariate linear regressions.
Available information for standard floors of nine construction sites has been analyzed.
As a conclusion, considering the reality of the studied company and the still small universe of
data, all the three tools had a close approached to the expected results and can be used as aid
to forecast labor productivity. It is also recommended to extend the analysis to a greater
number of construction sites for final confirmation.
Keywords: productivity, formwork, productivity forecast, reinforcing concrete structures
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1. Introdução
1.1 Contextualização
A Construção Civil convive com inovações tecnológicas e dificuldades de gestão da
mão-de-obra nos processos produtivos. Construtoras e subempreiteiras1, personagens atuantes
desta cadeia produtiva, assumem os papéis de contratante e contratada e contrapõem-se neste
processo.
De um lado estão as construtoras, inseridas em um mercado de crescente
competitividade e que as impulsiona a desenvolverem novas ferramentas de gestão, visando
aprimorar a eficiência de seus processos. Do outro estão as subempreiteiras, assoladas pela
progressiva redução das margens de lucratividade e da sujeição a que estão aprisionadas como
força produtiva dependente.
Verifica-se no mercado nacional que as construtoras são mais bem estruturadas e
administradas que as subempreiteiras, por razões múltiplas, dentre elas a complexidade
gerencial existente na construção de um edifício. As subempreiteiras, que em geral são
formadas da própria mão-de-obra operária que se destacou e se uniu para montarem negócio
próprio, sem uma visão empresarial, carecem de suporte. Não é incomum encontrar
empreiteiros que operem suas empresas alheios a qualquer planejamento operacional ou
financeiro e que releguem à própria intuição ou à boa fé de quem os contrata o êxito das
empreitadas realizadas.
Não é possível conceber que as construtoras releguem as subempreiteiras à própria
sorte, sem fazer com elas, que são a força-motriz da Construção Civil e empregam
diretamente a mão-de-obra, uma aliança produtiva – e não apenas um alicerce de lucro.
Por outro lado, há uma tendência a levar os processos a maiores patamares de
eficiência, preservando os mesmos referenciais de qualidade calcados com os programas de
qualificação empresarial.
Além dos processos de gestão da qualidade, saúde, segurança ocupacional e ambiental,
que compõem os Sistemas Integrados de Gestão, também tem se observado a gestão da
produtividade em empresas construtoras, inserindo mais um sistema de gestão ao conjunto
anterior, o Sistema de Gestão da Produtividade.
1
Entende-se por “subempreiteira”, neste trabalho, a empresa subcontratada para o fornecimento de mão-de-obra
para execução de serviços; e por “empreiteiro(s)”, o(s) proprietário(s) da subempreiteira.
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A eficiência dos processos pode ser medida por indicadores de produtividade, cujo
conhecimento e divulgação são progressivamente maiores no meio técnico. Dispõe-se hoje de
um crescente número de trabalhos acadêmicos dedicados a mensurar e avaliar os indicadores
e suas condicionantes nos mais variados serviços da Construção Civil, dentre os quais os
produzidos por ARAUJO (2000, 2005), REIS (2005), MAEDA (2002), LIBRAIS (2001),
SOUZA (1996, 2001) e OBATA (2000), entre outros.
O mais importante manual de referência para composição de orçamentos de
construção do país, “TCPO” (Tabela de Composições e Preços para Orçamentos), passou a
trazer em 2003 uma seção especificamente voltada aos referidos indicadores, na tentativa de
orientar os orçamentistas quanto à relação existente entre custos de produção e produtividade
da mão-de-obra nos serviços.
Os conceitos de produtividade ainda são usados nas empresas de maneira nãosistêmica, com aplicações apenas pontuais nos processos produtivos, e empiricamente, sem
controle efetivo dos processos.
Mensurações sistemáticas e criteriosas permitem conhecer e compreender as variáveis
relacionadas ao processo, bem como planejar melhorias tecnológicas nas condições de
trabalho e nos materiais empregados em novos empreendimentos, além de se identificarem os
fatores relacionados ao projeto e à produção que afetam a produtividade.
Inúmeros são os benefícios que podem advir do maior conhecimento da produtividade da
mão-de-obra, dentre os quais:


melhor balizamento de orçamentos, com avaliação mais adequada do grau de
dificuldade dos serviços;



planejamento de melhorias a partir do estabelecimento de metas;



mensuração dos efeitos decorrentes da perda de produtividade;



previsão de produtividade de obras futuras;



dimensionamento correto das equipes de produção e alocação da mão-de-obra;



conhecimento dos impactos das anormalidades (imprevistos) sobre os
processos produtivos;



detecção imediata de desvios na produtividade das equipes de produção com
possibilidade de intervenção no processo produtivo a tempo de reduzir o efeito
dos desvios identificados;



redução de prazos de execução, evitando falhas no dimensionamento das
equipes de produção;
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pleno desenvolvimento do trabalho das equipes de produção a partir do suporte
adequado dado pelos gestores dos canteiros;



conhecimento da relação entre produtividade e custo da mão-de-obra;



suscitar a discussão sobre os patamares atuais de produtividade, procurando
meios de melhorá-los, através da comparação dos indicadores praticados na
própria empresa com os indicadores obtidos no mercado.

Diante do que foi apresentado, este trabalho foi concebido na direção de contribuir na
avaliação dos potenciais de produtividade do serviço de fôrmas para estruturas de concreto
armado, compreendendo que isto pode refletir diretamente, com impacto positivo, no trabalho
das subempreiteiras. A gestão da produtividade configura-se, portanto, como um binômio de
gestão entre a construtora e as subempreiteiras, em busca da maior eficiência dos processos
produtivos.

1.2 Justificativa
BATLOUNI NETO (2003) comparou os custos da estrutura de concreto armado de
dezesseis edifícios construídos na grande São Paulo, todos com estrutura reticulada, e chegou
ao valor médio de 17,69% em relação ao custo global da obra.
Percentualmente, verifica-se que dentre os serviços mais relevantes nos orçamentos
(fundações, estrutura, vedações e revestimentos, instalações), a estrutura é o que apresenta um
dos maiores custos.
O estudo do Quadro 1, por sua vez, traz o percentual correspondente a este serviço,
comparado ao custo total. Verifica-se que a participação da superestrutura nos custos acentuase para edifícios de múltiplos pavimentos (colunas 4 e 7 do Quadro 1), girando entre 25% a
30% do custo da obra.
ASSAHI (2007) indica que “o custo da estrutura de empreendimento predial de porte
médio (por exemplo, dois subsolos, térreo e 15 pavimentos-tipo) representa algo em torno de
20%”.
ZORZI (2002) verifica para três empreendimentos os percentuais das principais
atividades da produção da estrutura, indicados na Tabela 1, onde se vê que a mão-de-obra
utilizada no serviço de fôrmas corresponde de 8% a 9% do custo da estrutura.
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Tabela 1 - Percentuais do custo apurado em relação ao custo total da estrutura (%) (ZORZI, 2002)

Serviços da Superestrutura
Sistema dee
Fôrma
Armação

Concreto

Obra A

Obra B

Obra C

materiais

11,3%

10,3%

9,5%

mão-de-obra

9,0%

9,2%

8,3%

materiais

26,3%

24,3%

23,3%

mão-de-obra

12,7%

11,9%

13,5%

materiais

36,8%

40,8%

41,9%

mão-de-obra

3,9%

3,5%

3,5%

É sabido que determinadas características conferidas a um projeto de fôrmas podem
afetar positiva ou negativamente a produtividade do serviço de fôrmas da superestrutura.
Algumas características foram identificadas
dentificadas por pesquisadores que estudaram o assunto
assunto, como
SOUZA (1996, 2001) e ARAÚ
ÚJO (2000).
A dificuldade do trabalho é reflexo
reflexo, dentre outros aspectos, da complexidade do
projeto que configura o serviço que será produzido. Consomem-se tantas
as mais horas na
produção por unidade de serviço quanto maior for a dificuldade.
dificuldade A Figura 1 ilustra diferentes
graus de dificuldade para a produção de fôrmas de diversos edifícios.

Figura 1 - Patamares de produtividade distintos no serviço de fôrmas em obras estudadas na empresa
empresa-alvo

RESIDENCIAL

Etapas Construtivas

Prédio com
Elevador

Residencial

COMERCIAL

Prédio sem Elevador

INDUSTRIAL

Prédio com
Elevador

Prédio sem
Elevador

Galpão

Fino (1)

Médio (2)

Popular (3)

Fino (4)

Médio (5)

Popular (6)

Fino (7)

Médio (8)

Médio (9)

2,6 a 3,7

2,7 a 4,3

0,6 a 1,2

0,2 a 0,3

0,4 a 0,8

1,2 a 2,4

0 a 1,0

0,5 a 0,9

1,1 a 2,2

Movimento de Terra

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

0 a 1,0

Fundações Especiais

-

-

-

3,0 a 4,0

3,0 a 4,0

3,0 a 4,0

3,0 a 4,0

3,0 a 4,0

4,0 a 5,0

6,9 a 7,5

3,6 a 4,2

2,2 a 4,1

1,9 a 2,5

3,6 a 4,2

4,4 a 4,9

2,8 a 3,4

4,3 a 5,3

3,3 a 4,3

12,5 a 17,2

10,8 a 13,8

27,9 a 34,1

25,0 a 31,2

21,7 a 27,1

24,6 a 29,5

22,0 a 26,2

6,6 a 8,7

Serviços Preliminares

Infra-estrutura

Superestrutura 15,7 a 18,4
Vedação

4,0 a 6,7

6,5 a 10,1

6,7 a 11,9

2,6 a 3,7

3,9 a 7,6

7,2 a 12,3

2,8 a 3,9

4,3 a 6,7

2,2 a 3,9

Esquadrias

2,8 a 5,5

7,8 a 14,5

8,6 a 14,4

7,7 a 14,3

4,9 a 8,6

3,53 a 6,1

7,8 a 15,6

7,8 a 14,5

10,3 a 19,6

Cobertura

0 a 0,5

4,1 a 8,9

9,8 a 19,4

-

0,7 a 2,0

-

-

-

19,7 a 29,6

11,5 a 13,5

11,4 a 12,4

10,8 a 12,7

9,9 a 11,7

10,1 a 11,2

9,5 a 10,5

7,5 a 8,4

4,6 a 5,5

3,8 a 4,8

3,8 a 4,8

4,5 a 5,4

3,7 a 4,6

3,8 a 4,8

3,7 a 4,6

3,8 a 4,7

5,0 a 6,0

0,4 a 0,7

0,4 a 0,7

1,3 a 2,7

1,3 a 2,0

5,1 a 6,5

1,9 a 2,6

6,5 a 8,0

1,2 a 1,7

23,4 a 29,2

20,9 a 28,8

18,2 a 23,6

23,3 a 29,7

21,4 a 30,1

15,0 a 21,2

16,1 a 19,3

6,9 a 9,5

Instalações Hidráulicas 11,6 a 13,6
Instalações Elétricas 3,8 a 4,8
Impermeabilização e
10,1 a 13,1
Isolação Térmica
Revestimentos 21,0 a 28,4
Vidros

1,7 a 3,1

0,5 a 1,0

0,9 a 1,8

1,5 a 3,0

0,5 a 1,0

0,5 a 0,9

1,5 a 2,7

1,6 a 3,2

0 a 0,5

Pintura

3,6 a 5,2

5,6 a 7,3

3,6 a 4,5

3,1 a 3,9

4,6 a 6,2

2,5 a 3,3

6,2 a 9,3

6,1 a 7,8

5,1 a 7,6

Serviços Complementares

2,0 a 3,0

0,5 a 0,6

0,5 a 1,0

0,2 a 0,8

0 a 1,1

0,5 a 1,0

0 a 0,9

0 a 7,8

10,0 a 14,4

-

-

-

2,6 a 3,,2

-

-

5,1 a 6,1

-

-

Elevadores

Quadro 1 - Estimativas de gastos por etapa de obra (%); mês de referência: setembro 2007.
Fonte: Revista Construção Mercado, Editora PINI (Nov. 2007)
Tipologias construtivas: (1) residência térrea (250m2); (2) sobrado padrão médio (215m2); (3) residência térrea padrão popular (63m2); (4) edifício residencial com 29
pavimentos (18.900m2); (5) edifício residencial com quatro pavimentos (1.662m2); (6) edifício residencial com quatro pavimentos (638m2); (7) edifício comercial de 13
pavimentos (5.800m2); (8) edifício comercial com três pavimentos (1.426m2); (9) galpão industrial (1.553m2)
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As práticas contratuais em vigor na Construção Civil fazem refletir na remuneração
das subempreiteiras e de seus operários os impactos decorrentes da baixa produtividade
decorrente de um projeto de maior dificuldade ou de um serviço mal gerido no canteiro
canteiro.
Não é conveniente, nem justo, que subempreiteiras e operários assumam a execução
de um serviço sem pleno conhecimento da dificuldade construtiva do projeto para o qual
foram contratados. Em razão disso, é de grande interesse poder antecipar (prever) a
dificuldade de um projeto a partir de suas características, de maneira a possibilitar o ajuste nas
contratações.
Em edifícios multipavimentos, a produção da estrutura de concreto armado configura
configurase no planejamento operacional
onal dos serviços (atrelado ao cronograma físico) como “caminho
crítico”, pois, diferentemente de outros itens a executar,, a estrutura precisa estar fisicamente
executada para possibilitar a execução de qualquer outro serviço subseqüente. Portanto,
qualquer atraso em sua produção resultará em atraso na conclusão do empreendimento.
ASSAHI2 (2007) anota que atrasos ocorridos na
na produção da estrutura dificilmente serão
recuperados no decorrer da obra.
Dentre os três principais serviços que compõem a produção da superestrutura (fôrma,
armação, concretagem), optou-se
optou se pelo estudo do serviço de fôrmas em razão da maior
quantidade de homens-hora
hora que consome por ciclo,
ciclo conforme ilustra a Figura 2.

Rateio da Quantidade de Homens-hora
Homens
em Pavimentostipo de Nove Estruturas de Concreto Armado
Fôrma

Armação

Concretagem

11%
51%
38%

Figura 2 - Distribuição do trabalho na produção da estrutura de concreto armado de pavimentos-tipo
pavimentos
de nove
empreendimentos que serviram como estudo de caso deste trabalho (autoria própria)

2

Paulo Assahi é um respeitado
espeitado projetista e consultor de sistemas de fôrmas para estruturas de concreto
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ASSAHI (2007) destaca características importantes do sistema3 de fôrmas:
•

“A fôrma é a única responsável pela geometria dos elementos estruturais”;

•

“é o (sistema) que inicia todo o processo (de execução do edifício), e por isso,
passa a ser referência para os demais (sistemas), estabelecendo e padronizando
o grau de excelência exigida para toda a obra”;

•

“O desempenho do sistema de fôrma exerce forte influência na qualidade,
prazo e custo do empreendimento”

O projetista descreve a influência da fôrma no prazo de execução da estrutura:
No processo produtivo tradicional de edifícios (elementos estruturais
moldados “in-loco”), a execução da estrutura sempre faz parte do
caminho crítico na composição do cronograma físico.
Desconsiderando-se alguns casos atípicos, a execução da estrutura
consome, aproximadamente, 50% do prazo total de execução. Por sua
vez, a fôrma é responsável por 60% deste, concluindo-se que ela
consome 30% do prazo total do empreendimento.
ASSAHI (2007) aborda ainda a influência da fôrma no custo da estrutura:
•

“O custo da fôrma (...) torna-se, na maioria das vezes, o único fator
significativo de competitividade na execução da estrutura, uma vez que itens
de armação e concreto são pouco variáveis, independentes da metodologia de
execução”;

•

São responsáveis pelas variações de custo da fôrma: a produtividade da equipe
de mão-de-obra, sendo o custo da mão-de-obra o fator de maior variabilidade,
responsável por 50% a 70% do item; o prazo de execução, influenciando
diretamente a produtividade e o custo dos equipamentos locados;

E conclui: “otimizar a fôrma deve significar otimização a execução do
empreendimento tendo-se como objetivo maior a qualidade da estrutura, condição
fundamental para eliminação completa dos custos de desperdícios em todos os demais
subsistemas”.
Com esta perspectiva do sistema de fôrmas, este trabalho se propõe a analisar a
previsão da produtividade da mão-de-obra para a execução de fôrmas de estruturas de
concreto armado, considerando o histórico de fatores que caracterizam o projeto de fôrmas e a
respectiva produtividade.

3

Deve-se entender o “sistema de fôrmas” como o conjunto de equipamentos e a mão-de-obra necessária para
operá-lo (montagem e desmontagem)
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Dentro dos propósitos de aplicação da gestão da produtividade na empresa-alvo, é
conveniente que a previsão não seja sensivelmente afetada pela experiência pessoal ou pelo
simples contato histórico com os dados, por exemplo. Também não é desejável que a previsão
seja empobrecida (reduzida a poucos graus de comparação) devido à grande quantidade de
informações disponíveis, face à dificuldade da decisão multicritério. A grande quantidade de
fatores identificados (aproximadamente trinta) dificulta o processo de avaliação e comparação
da dificuldade construtiva de um projeto.
Há que se considerar que alguns fatores levados em conta podem não ser relevantes na
determinação dos indicadores de produtividade de cada obra.
PERIN (2003) cita as conseqüências de não se conhecer a produtividade alcançada nos
serviços:
Outro problema de grandes proporções é o canibalismo existente entre
os fornecedores que, em busca do fechamento dos contratos à frente de seus
concorrentes e muitas vezes por não conhecerem a sua produtividade,
“quebram” e abandonam a obra deixando dívidas com seus funcionários e o
cronograma prejudicado.

É este o panorama que convida a aprofundar o conhecimento da produtividade, em
especial das estruturas de concreto armado.

1.3 Objetivo
Tomando por base a experiência acumulada na implantação do sistema de gestão da
produtividade na Tecnum Construtora, empresa construtora da cidade de São Paulo, este
trabalho tem por objetivo analisar a previsão de indicadores de produtividade para o serviço
de fôrmas de estruturas de concreto armado de edifícios, considerando os fatores de projeto
que afetam a produtividade.
Tal análise visa contribuir com a gestão de produtividade, acrescentando mais
ferramentas à etapa de previsão, explorando o uso e a interpretação dos fatores que afetam a
produtividade potencial do projeto de fôrmas. Direcionar a previsão da produtividade para
indicadores mais específicos, como complemento ao uso das “réguas de produtividade”,
permitirá avaliar, com maior objetividade, a dificuldade construtiva de uma estrutura a partir
de seus projetos, relacionando tal dificuldade com o indicador de produtividade previsto para
cada situação.
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A empresa-alvo desenvolveu um banco de dados que relaciona as informações obtidas
para cada obra: fatores levantados e indicadores de produtividade obtidos. Este banco
começou reduzido, mas já passa a ter um crescente volume de informações na medida em que
se acompanham mais obras.
Pretende-se avaliar a dificuldade construtiva de um projeto a partir do conhecimento
de seus fatores (geométricos) e a partir da correlação entre tais fatores e os indicadores
verificados em obras anteriores semelhantes.
Mesmo ciente da relevância que o escoramento utilizado tem para a realização e
produtividade dos serviços de fôrma, a configuração de escoramento adotada não será
incluída nas análises, em razão da preocupação deste trabalho com a geometria dos projetos e
com o tratamento numérico numericamente dos fatores4.
Com uma sistemática adequada, cada profissional poderá fazer sua previsão de
produtividade com os dados históricos, reduzindo as margens de erro, obtendo indicadores
semelhantes de produtividade.

4

O escoramento é um fator qualitativo e não pode ser tratado numericamente.
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2. A gestão da produtividade na construção civil

2.1 Importância da produtividade na Construção Civil
A gestão da produtividade tem obtido significativos avanços na Construção Civil,
como a inclusão das “réguas de produtividade” no TCPO (ano 2003), com orientações para a
estimativa da produtividade de uma série de serviços e configurações de trabalho5, conforme
ilustra o Quadro 2.

VIGA (montagem e desmontagem)
Fôrma pronta
Carpinteiro (Hh/m2)
3, 5, 8 ou 12 reaproveitamentos
mín.
0,73

mediana
1,18

máx.
2,60

Estrutura de geometria fácil

Estrutura de geometria difícil

Comprimento da viga elevado

Comprimento de viga pequeno

Ausência de tirantes na lateral das vigas

Existência de tirantes na lateral das vigas

Serviço caracterizado por condições favoráveis: Ciclos
curtos de menos de duas semanas por pavimento, pouco ou
nenhum retrabalho, fatores climáticos favoráveis,
rotatividade baixa, inexistência de problemas com a
remuneração de operários.

Serviço caracterizado por condições desfavoráveis: Ciclos
longos de mais de duas semanas por pavimento,
retrabalhos, ocorrências climáticas prejudiciais, rotatividade
alta, problemas com a remuneração de operários.

Quadro 2 - Exemplo de régua de previsão da produtividade do serviço de fôrmas de vigas
(fonte: TCPO, PINI, 2003)

As réguas representam um avanço no sentido de que passam a orientar o orçamentista
a levar em conta que serviços com maior dificuldade têm menor produtividade e, portanto,
consomem maior número de horas de trabalho (homens-hora), o que implica em maior custo
de execução. Anteriormente ao advento das réguas, trabalhava-se com valores médios, que
consideravam superficialmente a dificuldade de execução dos serviços.
Isto significa, por exemplo, que não é suficiente dizer que a produtividade mais
verificada em fôrmas de viga é de 1,18 Hh/m², induzindo o orçamentista a usar este indicador
em todas as estimativas de custo. Na verdade, a produtividade do serviço depende de sua

5

Existem réguas para diversos serviços. Para fôrmas, as réguas estão divididas em “caso de fôrmas fabricadas
em obra” e “caso de fôrmas fabricadas fora da obra”, este último correspondente ao que é abordado neste
trabalho. Cada caso subdivide-se em pilar, viga, laje e escada.
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dificuldade e das condições de trabalho, o que pode fazer variar6 o indicador de produtividade
de 0,73 até 2,60 Hh/m², como indica o Quadro 2. Isto deve ser considerado nas estimativas,
para que se aproximem da realidade.
O uso dos termos “homens-hora”, “RUP” e “produtividade”, tornou-se mais freqüente
entre os profissionais do setor e mesmo em revistas especializadas. A familiarização com
estes conceitos é visível.
Verifica-se também a existência de preocupações com a produtividade já na fase de
concepção de projetos, conforme ressalta BATLOUNI NETO (2003), ao afirmar que a
concepção (projeto) é determinante no custo final de um empreendimento e que é estratégica
para a produtividade do processo construtivo.
ZORZI (2002) também incorpora em seu trabalho os conceitos de produtividade e
calcula os custos de produção das estruturas de concreto armado dividido em fôrmas, armação
e concretagem (material e mão-de-obra), calculando inclusive os custos da mão-de-obra
segundo a produtividade obtida e expressando os resultados em “R$/Hh”.

2.2 Modelos de verificação da produtividade
O estudo da produtividade teve início no setor industrial, que se viu diante da
possibilidade de obter ganhos consideravelmente maiores através de melhorias incorporadas
aos processos de produção.
Hoje o termo “produtividade” é usado indistintamente para configurar ganhos
operacionais, econômicos e até sociais, como sinônimo de eficiência. SOUZA (1996) coloca a
produtividade como a medida da eficiência na transformação de “entradas” em “saídas” num
processo produtivo.
Há diferentes maneiras de se abordar a produtividade da mão-de-obra. MUSCAT
(1993 apud CARRARO, 1998) considera a produtividade como uma relação entre saídas e
entradas de qualquer sistema produtivo, mensuradas financeiramente. ADRIAN (1987 apud
CARRARO, 1998) indica a interpretação de produtividade feita pelo Departamento de
Comércio dos Estados Unidos, que “define a produtividade como a razão entre os dólares
6

A amplitude dos indicadores nas réguas chama a atenção e explica-se pela diversidade de fatores que
influenciam o serviço e afetam sua produtividade, desde a geometria do projeto e os equipamentos utilizados até
o treinamento, a experiência e a motivação dos trabalhadores. Outro ponto de diversidade refere-se ao universo
de obras utilizado como referência para composição das réguas, que contém obras bem geridas e obras com
gestão pouco eficiente.
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produzidos por homem-hora de trabalho consumido”. As duas abordagens estão resumidas no
Quadro 3.

(MUSCAT, 1993)
Produtivid ade =

(ADRIAN, 1987)

valor das saídas
custo dos recursos

Produtividade =

dólaresproduzidos
homens- hora de trabalhoconsumido

Quadro 3 - Interpretação da produtividade como eficiência econômica do processo de produção

Ambas as abordagens referem-se à produtividade em sentido amplo, ou seja, indicam a
eficiência do processo produtivo visto de maneira global, sem se preocupar com as questões
operacionais envolvidas no processo produtivo. De fato, esta também é uma via para
contemplar a questão, relacionando entradas e saídas e, em última instância, medindo a
eficiência da transformação de uma em outra. Entretanto, conforme explica MUSCAT (1993
apud CARRARO, 1998):
os índices globais promovem uma avaliação ampla do sistema produtivo,
considerando seu resultado como um todo. Neste caso, a visão que se tem do
sistema é a de uma ‘caixa preta’, onde não interessa o que está por dentro, mas
sim o que entra e o que sai dela.

Em paralelo, pode-se citar a produtividade com sentido “operacional”, como modo de
analisar a eficiência do processo produtivo visto em detalhe, o que envolve questões de ordem
prática e do dia-a-dia dos trabalhadores. Trata-se da produtividade apropriada diariamente,
avaliando o desempenho das equipes de produção.
Prosseguindo pela avaliação da produtividade com sentido “operacional” (e não
financeiro ou global), dois possíveis trajetos poderiam ser seguidos, como resume o Quadro 4:

Medição da
Produtividade

Estudos do
Trabalho






(Estudos dos Tempos 

e Movimentos)

Coleta de dados relativos aos insumos utilizados no
processo (entradas)
Coleta de dados relativos ao resultado do processo
(saídas)
Encontrar e padronizar método mais econômico de
produzir
Determinar tempos-padrão para as tarefas analisadas
Auxiliar no treinamento do método escolhido

Quadro 4 - Possibilidades de análise da eficiência da mão-de-obra
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CARRARO (1998) faz importantes constatações quanto à aplicabilidade dos “estudos
do trabalho”:
Apesar de reconhecer seu valor, especialmente na indústria seriada, THOMAS
et al. (1989b) consideram restrita a aplicabilidade dos estudos de tempos e
movimentos para a construção civil. Pode-se interpretar que esta restrição
deve-se ao fato de estes modelos considerarem apenas as entradas do
processo como objeto de estudo. Porém, verifica-se (THOMAS et al., 1989b)
que, na construção civil, a melhoria das características das entradas não
implica necessariamente em melhoria do resultado final ou das saídas.

ADRIAN (1987 apud CARRARO, 1998) lista uma série de posturas viáveis para se
estudar a eficiência da mão-de-obra que já foram estudadas e continuam sendo usadas para
medir a produtividade na construção, resumidas no Quadro 5.
Postura

Características

(1) Estudo 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. Isto feito, os índices de tempos auxiliares e produtivos
aumentariam, o que, segundo o modelo, implicaria em aumento de produtividade

(2) Estudo dos
Movimentos

O objetivo desta análise é definir a melhor maneira possível de se executar uma
determinada tarefa, maximizando o tempo disponível e minimizando o esforço
necessário

(3) Estudo de
Tempos

Através de cronometragem, é possível determinar tempos padrões para várias
atividades. Com estes resultados, pode-se analisar a viabilidade de se reduzir os
tempos despendidos em cada tarefa através de ações como, por exemplo, um melhor
arranjo de cada parte que constitui uma tarefa
Envolve observações aleatórias, normalmente relacionadas à tentativa de se

(4) Amostragem descobrir a duração parcial de cada fragmento de uma atividade maior. Os resultados
destas observações podem ser úteis na definição do tamanho das equipes ou na
do Trabalho
determinação da eficácia de alguma equipe em particular

(5) Modelo do
Atraso

Desenvolvido por ADRIAN (1987), procura relacionar a quantidade produzida com
as homens-hora necessárias para produzi-la. Simultaneamente, apropria dados
referentes a atrasos ou demoras no serviço. Com isto, têm-se os valores da
produtividade normal e pode-se estimar não somente a produtividade potencial como
também a produtividade deficiente, prejudicada em função dos atrasos. Deste modo,
o modelo permite identificar as causas dos atrasos e propor ações que as minimizem

(6) Curva de
Aprendizagem

Analisa o efeito do aprendizado no decorrer do serviço. Assume-se que o conteúdo
do trabalho é constante e que as variações da produtividade seriam reflexo da
aprendizagem dos trabalhadores, função da repetitividade das operações

Quadro 5 - Posturas viáveis para se estudar a eficiência da mão-de-obra (ADRIAN, 1987)
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CARRARO (1998) relaciona as deficiências dos modelos relacionados com os
Estudos do Trabalho:


Foram originalmente elaborados para emprego na indústria seriada;



A organização da força de trabalho da construção civil difere da indústria
seriada, o que exige adaptações falíveis aos modelos;



As apropriações de dados (coletas) podem demandar muito tempo ou se
tornarem muito onerosas, devido às especificidades da construção civil, não
compensando os resultados com as melhorias de produtividade;



Tais modelos, uma vez implantados, correm o risco de tornarem-se um fim em
si mesmos (THOMAS et al., 1982 apud CARRARO, 1998);



Alguns dos modelos não medem produtividade, uma vez que não relacionam
entradas e saídas do processo, mas dizem respeito somente às entradas;

Diante do que foi apresentado, partiu-se para uma modelagem mais adequada às
necessidades da Construção Civil.
Dentre os modelos apresentados, este trabalho segue a linha do Modelo dos Fatores,
desenvolvido por THOMAS e YIAKOUMIS (1987) e que também norteou toda a linha de
pesquisa desenvolvida por SOUZA (1996, 2001) e seus colaboradores. ARAUJO (2000)
descreve as vantagens da adoção do Modelo dos Fatores: “barato, simples, rápido,
comparativo, apurado”.

2.3 O modelo dos fatores
Motivados pelo “desenvolvimento de um modelo de produtividade que possa ser
usado para quantificar o efeito de alguns fatores”, THOMAS e YIAKOUMIS (1987)
desenvolveram o chamado Modelo dos Fatores, cujo nome explica-se por tratar dos fatores
que afetam a produtividade da mão-de-obra.
Os autores usam dados de produtividade da alvenaria de obras comerciais nos Estados
Unidos e demonstram a validade do modelo averiguando os efeitos da temperatura e da
umidade relativa do ar7 na produtividade. Usando técnicas estatísticas, THOMAS e

7

Evidentemente, a temperatura e a umidade relativa do ar não são fatores decisivamente influenciadores nos
níveis de produtividade praticados no Brasil ou em outra localidade. Tais fatores foram adotados tão somente
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YIAKOUMIS (1987) “limparam” as curvas de produtividade – ou seja, removeram os efeitos
do clima – e averiguaram que a curva “limpa” de produtividade tinha menor variabilidade que
os dados originais de produtividade da curva real.
Apoiando-se na simbologia de entradas e saídas, THOMAS e YIAKOUMIS (1987)
explicam:
A teoria que respalda o modelo dos fatores é a de que o trabalho das
equipes é afetado por um número de fatores que pode conduzir a distúrbios
aleatórios ou sistemáticos no desempenho. O efeito cumulativo destes
distúrbios é uma curva de produtividade real que pode ser irregular e difícil de
ser interpretada. Entretanto, se estas perturbações puderem ser
matematicamente descontadas da curva real de produtividade, restará uma
curva de produtividade ideal.

Decidiu-se seguir o Modelo dos Fatores neste trabalho também em razão do vasto
número de trabalhos já publicados seguindo a mesma linha, em razão do interesse em se obter
os resultados sugeridos pelo modelo e, obviamente, devido a sua facilidade de aplicação. O
Modelo dos Fatores foi adotado na empresa-alvo, de onde se trará sua aplicação prática.
Comparativamente aos demais modelos citados, o Modelo dos Fatores traz
importantes características e vantagens, dentre as quais podem ser relacionadas (THOMAS e
YIAKOUMIS, 1987):


foi desenvolvido para a Construção Civil;



leva em consideração o aumento de produtividade devido a operações
repetitivas;



pode ser usado para análises estatísticas rigorosas;



“é genérico e pode ser usado para quantificar os efeitos de outros fatores”;



“enfoca a produtividade”;



“considera o efeito da curva de aprendizado”;



“contém muitos outros fatores que podem ser medidos”;

Na Figura 3, pode-se ver que a produtividade real é representada por uma curva
irregular. As perturbações causadas por fatores influenciadores são “filtradas” uma a uma da
curva real, gerando por fim a curva da produtividade ideal, que apresenta mais suavidade e
deixa visível o efeito do aprendizado. A “filtragem” mencionada consiste na subtração
matemática da repercussão que determinado fator tem na produtividade real.

para validar o modelo inicialmente proposto pelos pesquisadores citados. Outros fatores, de maior relevância na
construção de edifícios, serão ponderados.

Homens-hora cumulativos por unidade de serviço
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Curva da Produtividade Real
Clima
Absenteísmo

Fatores
A

B

C
D

Meio-Ambiente
Canteiro
Gestão
Projeto

Congestionamento
Acesso
Layout
Controle da Gestão
Tamanho das Equipes
Recursos
Métodos
Cronograma
Construtibilidade
Qualidade da Documentação
Requisitos de Especificação
Requisitos do Controle de
Qualidade

Curva da Produtividade Ideal

Unidades cumulativas de serviço produzido

Figura 3 - Modelo dos fatores8 de produtividade da construção
(THOMAS e YIAKOUMIS, 1987) (adaptado)

A título de exemplo, a curva A indicada na Figura 3 é obtida subtraindo-se os efeitos
das interferências ambientais e de contexto (temperatura, umidade relativa, faltas dos
funcionários etc.) da curva real, matematicamente. De posse da curva A, a subtração das
interferências devido aos fatores relacionados ao canteiro (dificuldades de acesso e disposição
– layout) gera a curva B. E assim por diante, como num processo de filtragem.
SOUZA (1996, 2001), ressaltando a importância de se padronizar a mensuração da
produtividade para tornar as bases de comparação comuns e evitar confusões, enuncia o
indicador de produtividade chamado RUP (razão unitária de produção), para comparar a razão
entre entradas (homens-hora trabalhadas) e saídas (quantidades de serviço produzidas).

Equação 1 - Definição da RUP

RUP =

(Homens - hora)
Hh
=
(Quantidade de Serviço) QS

É importante observar que, do modo como foi definido, valores maiores de RUP
significam “produtividades piores”, e não o contrário, como à primeira vista pode parecer.
Isto porque para uma dada quantidade de serviço, o maior consumo de homens-hora para
realizá-lo significa uma transformação de entradas (horas de trabalho) em saídas (quantidades
8

Há fatores mais relevantes na realidade da Construção Civil nacional que não sejam o clima ou o
congestionamento, citados na Figura 3. Trazendo para a realidade brasileira, podem ser citados como fatores
influenciadores na produtividade dos serviços de construção: treinamento, regularidade da remuneração dos
operários, acerto de “tarefas”, equipamentos disponíveis, além de fatores pertinentes à geometria dos projetos.
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de serviço) menos eficiente. Na Tabela 2, são apresentadas as maneiras usuais de mensuração
dos indicadores de produtividade de mão-de-obra para estruturas de concreto armado.

Tabela 2 - Unidades de mensuração usuais do indicador de produtividade

Serviço

Unidade

Fôrma

Hh/m²

Armação

Hh/kg ou Hh/t

Concretagem

Hh/m³

O cálculo da RUP é feito simplesmente dividindo-se o total de horas consumidas no
trabalho pela quantidade de serviço efetivamente produzida.
Para organizar o raciocínio e compreender como a produtividade da mão-de-obra pode
variar, os fatores que a afetam foram classificados segundo ilustra a Figura 4:

Fatores de conteúdo
Fatores de contexto

RUP

Anormalidades

Figura 4 - Classificação dos fatores que afetam a produtividade da mão-de-obra, segundo SOUZA (2001)

SOUZA (1996) discute regras para se padronizar a quantificação de homens-hora,
quantidades de serviço e períodos de tempo aos quais as medições se referem, a fim de que os
valores de RUP obtidos possam ser comparados com outras fontes de pesquisa em base
comum.
Também é necessário compreender como as equipes de produção se organizam,
fazendo distinções entre quem efetivamente produz quantidades de serviço e quem
simplesmente dá apoio a esta atividade, sem trabalhar diretamente na produção.

2.4 A gestão da produtividade na empresa-alvo
Este trabalho foi feito com base nas informações advindas da gestão implantada em
construtora da cidade de São Paulo. Trata-se de uma empresa de médio porte, especializada
na construção e incorporação de edifícios residenciais e comerciais.
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Fundada em 1990, a Tecnum Construtora passou por uma fase inicial de estruturação
para então obter um crescimento acelerado na segunda metade da década de 90.
Importantes investimentos em tecnologia e em gestão produziram resultados que
consolidaram a empresa no mercado. Conta hoje com um abrangente sistema integrado de
gestão integrada, certificado para as normas ISO 9001:2000 (sistema de gestão da qualidade),
OHSAS 18001:1999 (sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional – primeira
construtora do Brasil) e ISO 14001:2004 (sistema de gestão ambiental – primeira construtora
do Brasil a se certificar simultaneamente nos escopos de construção e incorporação de
edifícios). Participou ainda do desenvolvimento de concreto de alta resistência do edifício eTower, em São Paulo, que chegou a atingir a resistência recorde de 125MPa aos 28 dias.
A empresa dedicou-se intensamente, desde sua fundação, à busca de padrões elevados
de qualidade de seus serviços de construção, conseguindo hoje atender satisfatoriamente às
demandas dos clientes finais, gozando de prestígio no meio técnico. Foi a partir deste patamar
que a empresa decidiu apostar na gestão de produtividade.
O investimento nesta modalidade de gestão consistiu na firme decisão da Alta Direção
de avaliar e tornar mais eficientes os processos de maior relevância na construção de edifícios.
A empresa encontra-se organizada segundo o organograma da Figura 5:

Figura 5 - Organograma da empresa-alvo e a gestão de produtividade sob a gerência do SIG
Nota Explicativa: SIG, Sistema Integrado de Gestão; PCP, Planejamento e Controle de Produção;
SAT: Serviços de Assistência Técnica
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2.4.1 Organização da gestão de produtividade
A empresa começou a investir em gestão da produtividade em 2003, quando
começaram os primeiros levantamentos de indicadores para análise de alguns serviços, ainda
que isoladamente.
Diante da promessa de benefícios e ganhos de competitividade que se descortinavam
com os primeiros resultados, passou-se a investir de maneira estruturada no que se chamou
“Programa de Gestão da Produtividade da Mão-de-obra e do Consumo de Materiais”.
Para orientar a condução dos trabalhos, contratou-se uma consultoria especializada
para a implantação do programa. Definiu-se na ocasião a abrangência do programa, bem
como seus objetivos.
Os objetivos principais da empresa com a gestão da produtividade podem ser assim
discriminados:
•

Mensurar a produtividade praticada e estabelecer um benchmarking de seus
processos;

•

Melhorar a produtividade dos processos;

•

Ajudar a subempreiteira a regular seus custos a partir do conhecimento da
produtividade praticada;

•

Reduzir a perda de materiais.

Para concretizar tais objetivos, adotou-se uma estratégia para a referida gestão, que
consistiu em:
•

Contratar consultoria para orientar os trabalhos;

•

Definir o escopo da gestão (serviços a estudar e resultados a buscar);

•

Implantar as sistemáticas necessárias;

•

Integrar a gestão da produtividade com o Sistema Integrado de Gestão da
empresa.

A partir de 2004 iniciou-se com intensidade o desenvolvimento das sistemáticas para
coleta e processamento dos dados e dos procedimentos gerenciais que abarcariam a nova
gestão.
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A Alta Direção definiu os serviços a serem estudados segundo sua relevância no
orçamento dos edifícios e segundo o potencial de redução de perdas (de mão-de-obra ou de
materiais) nos processos. Os serviços definidos estão indicados na Tabela 3.
Tabela 3 - Abrangência do programa de gestão da produtividade implantado na empresa-alvo

Abrangência

Serviço

Material

Mão-de-Obra














Superestrutura de concreto armado
Alvenaria de vedação
Contrapiso
Revestimento interno em argamassa
Revestimento externo em argamassa
Piso de concreto sobre terreno natural

Foi necessário um esforço contínuo de treinamento e familiarização dos gestores das
obras com os novos conceitos e resultados que passariam a ser gerados.
A sistemática de atuação da gestão de produtividade (Figura 6) foi desenvolvida
durante vários meses e foi resumida num procedimento gerencial interno para as atividades.

Réguas de
Produtividade

Levantamentos

Previsão

Estudo de Custo

QS, Fatores

RUP, Equipes, Sinalizador

Contratação

Banco de Dados

Acompanhamento

Legenda:
QS: quantidades de serviço
RUP: razão unitária de produção
(indicador de produtividade)

Fatores, Indicadores,
(Retroalim. do Acomp.)

Coletas, Lançamento,
Processamento, Devolutiva

Figura 6 - Fluxograma de atividades da gestão de produtividade9

9

O acompanhamento da produtividade se repete ciclicamente até que o serviço esteja concluído. Procura-se,
durante sua duração, fazer devolutivas dos indicadores obtidos para as obras bem como participar a Alta Direção
destas informações. É através do acompanhamento que se identifica quando é necessário fazer intervenções no
processo produtivo a fim de readequar os níveis de produtividade.
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Em setembro de 2005, após a conclusão da elaboração das rotinas e documentações, a
empresa fez uma apresentação formal a todos os seus colaboradores sobre a estruturação e
objetivos do programa, através de um evento comemorativo.

2.4.2 Acompanhamento da produtividade da mão-de-obra
Em razão da semelhança existente no acompanhamento da produtividade da mão-deobra para os serviços de fôrma, armação e concretagem, a sistemática implantada será
apresentada para estes serviços simultaneamente.
Para as coletas em campo das quantidades de homens-hora trabalhadas, definiu-se a
ficha de coleta mostrada na Figura 7. Esta ficha contém linhas onde são escritos os nomes dos
funcionários, agrupados por função (ajudantes, carpinteiros, armadores, pedreiros) e colunas
para se classificar as horas de trabalho. As colunas contemplam os trabalhos de fôrma,
armação e concretagem e outras atividades que devem ser diferenciadas das primeiras, a fim
de “limpar” os indicadores calculados.
A mensuração da produtividade recai sobre o trabalho dos oficiais (carpinteiros,
armadores, pedreiros), o que gera, portanto, indicadores de produtividade de “oficiais”
(RUPof10). Mesmo assim, a anotação de todas as horas de trabalho de cada trabalhador
(oficiais ou não) é importante para que se possam avaliar posteriormente outros indicadores
de produtividade: RUPdireta11 e RUPglobal12.
As fichas são de preenchimento manual e diário e devem conter o registro de todas as
informações pertinentes ao processo produtivo, que possam afetar a produtividade.
Informações sobre clima adverso (chuva, fortes ventos, calor intenso), falha de fornecimento
de materiais, greve, falta de energia elétrica ou qualquer outra circunstância que venha a
afetar a produção deve estar registrada.
A ausência deste tipo de registro prejudica severamente a análise posterior dos dados,
haja vista que um indicador alterado sem a devida justificativa não colabora com a resolução
do problema detectado.
A ficha de coleta de quantidades de homens-hora (apresentada na Figura 7) configurase, portanto, como um demonstrativo do saldo de horas despendidas com o trabalho em
10

Indicador de produtividade referente ao trabalho dos operários qualificados como “oficiais”, ou seja,
carpinteiros, armadores, pedreiros, excluídos os ajudantes ou serventes e encarregados.
11
Indicador de produtividade referente ao trabalho da equipe que atua no local de produção do serviço, incluídos
os ajudantes ou serventes que ali se encontram e que dão suporte à realização do mesmo.
12
Indicador de produtividade referente ao trabalho de todos os envolvidos no serviço: ajudantes, oficiais e
coordenação (encarregados, mestre)
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determinados serviços. A existência de campos como “segurança”, “limpeza e reparos”,
“outros” e “dispensa”, que são atividades para as quais não se pretende mensurar a
produtividade, justifica-se pela tentativa de separar dos serviços de fôrma, armação e
concretagem as horas que não foram gastas especificamente com estas atividades, filtrandoas. O Quadro 6 relaciona as possíveis classificações das homens-hora lançadas na ficha de
coleta.

Figura 7 - Ficha de coleta de quantidades de homens-hora
Nota explicativa: C/D, corte e dobra; PM, pré-montagem; MF, montagem final

Além desta classificação, é necessário também que se separem nas coletas e nos
lançamentos as horas dos oficiais (carpinteiros, armadores e pedreiros) das horas dos
ajudantes (serventes e ajudantes), para que o cálculo da produtividade seja feito corretamente.
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Atividade
Fôrma – Tipo
Fôrma – Não-Tipo
Fôrma – Periferia
Fôrma – Serra
Armação – C/D
Armação – PM
Armação – MF
Concretagem
Segurança

Limpeza e reparos

Outros

Dispensa

Comentário
Montagem e desmontagem das fôrmas de pilares, vigas, lajes e
escadas dos pavimentos-tipo
Montagem e desmontagem das fôrmas de pilares, vigas, lajes e
escadas dos pavimentos não-tipo
Montagem e desmontagem das fôrmas de pilares, vigas, lajes e
escadas das periferias
Trabalho na serra de bancada
Atividades de corte e dobra do aço para produção da armação
Atividades de pré-montagem da armação feita geralmente em
bancadas
Atividades de montagem e posicionamento final da armação já no
local de concretagem
Concretagem de pilares, vigas, lajes ou escadas, indistintamente
Atividades de montagem ou desmontagem de aparatos de segurança
coletiva: bandeja dos edifícios, proteções de periferia, guarda-corpos,
fechamento de vãos etc.
Qualquer atividade relacionada à limpeza da estrutura (retirada de
pregos e restos de concreto), limpeza do canteiro, limpeza de áreas
administrativas (escritórios, banheiros, refeitórios) e limpeza de áreas
de recreação. Atividades de reparo na estrutura produzida, tais como
remoção de rebarbas de concreto, reparos em “bicheiras” etc.
Qualquer outra atividade realizada pelos funcionários do empreiteiro
de estrutura e que não possa ser classificada nos itens anteriores, tais
como carga e descarga de materiais e equipamentos (escoramento,
fôrmas, aço) etc.
Situações em que o funcionário é dispensado sem que seja necessária
uma compensação do tempo de dispensa, tais como urgência médica,
problemas familiares, comparecimento ao sindicato, “acabou-lavou”
etc.

Quadro 6 - Classificação das atividades na ficha de coleta de homens-hora

Neste ponto há uma simplificação quanto à classificação criada para algumas
atividades. No caso da montagem de fôrmas, pode-se ver que não há subdivisão para
montagem de pilares, vigas, lajes ou escadas.
Tais subdivisões foram adotadas no início da implantação do Programa, mas passaram
a tomar grande tempo do coletor e foram abandonadas. Ainda que os indicadores de
produtividade para pilares, vigas, lajes e escadas sejam distintos, foi assumido que o
“indicador de produtividade de fôrmas” é representativo, na média, do que se verifica em todo
o serviço de fôrmas.
A rigor, o cálculo da RUP para pilares é composto pelo número de homens-hora das
diversas etapas (“eixos”, “gastalhos”, “3 faces” e “4 faces”), conforme ilustra a Equação 2.
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Equação 2 - Composição da produtividade do serviço de fôrmas de pilares

RUPfôrmas, pilares =

( Hheixos + Hhgastalhos + Hh3 faces + Hh4 faces )
QS pilares

O que se pratica, entretanto, é classificar todas as homens-hora de pilares (Hh eixos,
Hh gastalhos etc.) como sendo simplesmente “de pilares”. Isto também foi aplicado a vigas,
lajes e escadas.
Posteriormente, optou-se por outra simplificação, condensando os termos “homenshora de pilares”, “homens-hora de vigas”, “homens-hora de lajes” e “homens-hora de
escadas” para “homens-hora de fôrma” simplesmente13, calculando com esta nomenclatura o
indicador para fôrmas, conforme indica a Equação 3.

Equação 3 - Composição da produtividade do serviço completo de fôrmas

RUPfôrmas =

( Hh pilares ) + ( Hhvigas ) + ( Hhlajes ) + ( Hhescadas )
QS pilares + QS vigas + QS lajes + QS escadas

Considera-se que não há prejuízo na informação resultante destas simplificações,
ainda que não se consiga, avaliando apenas numericamente, identificar onde exatamente
estará a perda de produtividade quando ocorrer um desvio. Uma verificação em campo pode
rapidamente suprir esta necessidade e trazer elementos adicionais.
Coletadas as quantidades de homens-hora (Hh) e reunidas as quantidades de serviço
(Tabela 4) para cada ciclo, procede-se ao processamento das informações, fazendo-se a
divisão “Hh por QS” para cada pavimento analisado. Calculam-se, assim, os indicadores de
produtividade.

13

Toda a atividade de montagem e de desmontagem do serviço de fôrmas está aí contemplada, inclusive os
trabalhos com o escoramento.
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Tabela 4 - Quantidades de serviço utilizadas para calcular os indicadores de produtividade

Nota explicativa: SS, subsolo; PAV, pavimento.

Os indicadores calculados podem ser apresentados basicamente de duas maneiras: em
planilha ou graficamente. Ainda que a apresentação em planilha, como na Tabela 5, seja
suficiente para abstrair todas as informações necessárias, os gráficos (Figura 8) geralmente
transmitem melhor o estado atual e a evolução da produtividade dos serviços.
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Tabela 5 - Apresentação de indicadores de produtividade da superestrutura

Nota explicativa: RUPcicl, indicador de produtividade do ciclo (pavimento); RUPcum, indicador de
produtividade cumulativo (produtividade média do serviço desde seu início); Hh/m2, homens-hora por metro
quadrado; Hh/t, homens-hora por tonelada; Hh/m3, homens-hora por metro cúbico; V+L, vigas e lajes; COB:
cobertura (toda a estrutura acima do último pavimento-tipo, inclusive barrilete e casa de máquinas).

A apresentação gráfica, com a indicação da meta de produtividade pré-estabelecida
(tracejado na cor verde) e os indicadores efetivamente atingidos, pode ser vista na Figura 8.
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Figura 8 - Apresentação de resultados na forma gráfica

Os profissionais que atuam diretamente nas obras têm acesso aos resultados
produzidos pela intranet da empresa, onde é possível publicar a atualização dos indicadores
com agilidade, logo após sua geração.

2.4.3 Previsão de produtividade

A previsão de produtividade permite que, a partir de alguns parâmetros que
caracterizam a estrutura e os serviços, seja feita uma avaliação da dificuldade executiva do
serviço e, por conseguinte, da produtividade prevista. De posse do indicador de produtividade
previsto, é possível dimensionar a equipe de produção, a partir da Equação 4.

Equação 4 - Dimensionamento de equipes

H=
Onde:

RUPprev.QS
∆t
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H: número de oficiais;
RUPprev: indicador de produtividade previsto;
QS: quantidade de serviço a ser executada;

∆t : tempo para execução do serviço.
Em adição ao método desenvolvido por SOUZA (2001) (réguas de produtividade),
faz-se uso também de um banco de dados com o histórico de informações de obras estudadas
na empresa-alvo, das quais a produtividade se acompanhou.
O banco de dados visa, além de sistematizar o histórico de informações sobre obras,
serviços realizados e indicadores atingidos, auxiliar o processo de decisão sobre qual
indicador de produtividade deve ser assumido como possível de ser atingido para a nova obra
em questão: comparando-se os fatores da nova obra com os fatores de obras semelhantes,
podem-se definir as obras que mais se assemelham em termos de dificuldade executiva e
assumir que, para a nova obra, o indicador a ser atingido deve ser próximo daquilo.
De posse dos indicadores de produtividade sugeridos pelo método de previsão
utilizado (por exemplo, as “réguas de produtividade”) e pelo banco de dados, define-se a
“produtividade prevista” para a nova obra.
Algumas informações devem estar disponíveis na ocasião da previsão, dentre elas:
•

levantamentos de quantitativos dos projetos executivos;

•

fatores14 da nova obra levantados;

•

definição do tempo de ciclo previsto para a estrutura (informação advinda do
planejamento da obra);
No início dos serviços na obra, cria-se o sinalizador de produtividade para orientar o

gestor do canteiro quanto à meta prevista para cada ciclo. O sinalizador consiste em uma
escala de valores dentro dos quais deveria variar o indicador de produtividade, tolerando uma
variação de ± 20% a partir do valor central estipulado.

14

Fatores previamente definidos e que caracterizam o projeto e o serviço, segundo a dificuldade construtiva, as
circunstâncias de trabalho etc. Estes fatores são classificados como “fatores de conteúdo” e “fatores de contexto”
e serão abordados com maior profundidade à frente.
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Figura 9 - Exemplo de sinalizador, com cores indicando faixas de conforto
(azul e verde) e de alerta (amarelo e vermelho)

Faz-se necessário esclarecer que há maneiras distintas de se fazer a previsão de
produtividade de mão-de-obra para um determinado serviço, dentre as quais:


Determinação subjetiva de indicadores (a partir da comparação visual de um
projeto com a experiência anterior de outras obras);



Uso das réguas de produtividade;



Determinação a partir da avaliação dos fatores (de conteúdo ou de contexto)
previamente levantados e que condicionarão o serviço.

Este trabalho se detém na avaliação dos fatores e na sua influência na determinação
dos indicadores de produtividade, desejando aplicar isto ao processo de previsão.
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3. Prática da gestão da produtividade na empresa-alvo
A gestão da produtividade deve orientar a produção para o aumento da eficiência
produtiva. Para aplicar os conceitos anteriormente apresentados, a empresa-alvo investiu dois
anos de trabalho no desenvolvimento das ferramentas de gestão e no treinamento de seus
funcionários.
A seguir, apresenta-se parte do trabalho que foi desenvolvido, bem como os conceitos
complementares ao assunto.

3.1. Indicadores de produtividade
SOUZA (1996) batizou o indicador de produtividade de “razão unitária de produção”,
ou “RUP”. A RUP é calculada numericamente como a razão entre o número de homens-hora
trabalhadas para realizar uma determinada quantidade de serviço (vide Equação 1).
Há três configurações distintas para o cálculo do indicador: A eficiência dos processos
é mensurada e comparada a partir das configurações apresentadas no Quadro 7.

RUP

Características

RUPd
Indicador de produtividade diário ou cíclico (por ciclo, pavimento)
ou RUPcicl
RUPpot

Indicador de produtividade potencial

RUPcum

Indicador de produtividade cumulativo
Quadro 7 - Indicadores produtividade existentes

A RUPcum pode ser considerada como o “resultado de produtividade de uma obra”,
pois leva em conta todos os resultados obtidos – os bons e os ruins. Ou seja, são considerados
os ciclos em que as condições de trabalho foram as mais favoráveis possíveis à produção e os
ciclos em que houve falhas e anormalidades que prejudicaram o desempenho das equipes.
Cabe ainda ressaltar que, se a RUPcicl é uma “fotografia da produtividade”, a RUPcum
expressa a “produtividade média” de todos os ciclos analisados, ou ainda a “tendência da
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produtividade”, quando se acompanha sua evolução graficamente. Sua variação é menos
acentuada que a RUPcicl, pois “arrasta” todos os resultados anteriores.
Em outras palavras, se a produção se manteve com produtividade ruim por vários
ciclos, não será um ciclo virtuoso que “salvará” o “resultado de produtividade” obtido até
então. Isto é expresso pela RUPcum. É um importante indicador a ser relacionado com os
custos da mão-de-obra (situação de orçamento).
A terceira maneira de expressar a produtividade de um serviço é através da “RUPpot”.
A RUPpot representa o potencial de produtividade que poderia ser atingido numa dada
configuração de trabalho. Configura-se, portanto, como um indicador-meta, um valor a ser
buscado nos ciclos produtivos. Conforme indicado na Tabela 1, é calculada pela mediana dos
valores das RUPcicl que são menores que a RUPcum atual. A RUPpot, portanto não leva em
conta os indicadores obtidos em ciclos desfavoráveis, o que tem o efeito de “limpar” o
resultado final, tomando somente os melhores.
Por fim, para relacionar os indicadores apresentados e avaliar a gestão dos serviços,
SOUZA e ARAUJO (2001) criaram outro indicador, chamado “perda de produtividade de
mão-de-obra”, ou “PPMO”, calculado segundo a Equação 5. Os autores indicam que “a
diferença entre RUPpot e RUPcum é um indicativo (...) da perda associado à má gestão”, com
a ressalva de que anormalidades podem atingir e prejudicar a realização do serviço, afetando
negativamente o indicador RUPcum. Em outras palavras, o indicador “PPMO” não deve ser
interpretado como resultado exclusivo da má gestão.

Equação 5 - Cálculo do indicador PPMO

PPMO =

RUPcum − RUPpot
RUPpot
Onde:
PPMO: perda de produtividade de mão-de-obra

Na situação ideal, quando a produtividade atinge seu potencial e as interferências são
mínimas, RUPcum seria igual a RUPpot e, portanto, a PPMO seria nula. Valores maiores para
a PPMO indicam trabalho menos eficiente (com maior perda de produtividade). SOUZA e
ARAUJO (2000) propõem tal indicador como ferramenta de avaliação da gestão dos serviços
de construção.
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Para estudar com propriedade o desenvolvimento dos ciclos de produção, é preciso
compreender como as equipes se organizam. LIBRAIS e SOUZA (2002) classificaram e
ilustraram esta configuração na Figura 10.

Figura 10 - Organização das equipes de produção (LIBRAIS et al., 2002)

Segundo este esquema, os operários que contribuem para a produção diretamente são
os oficiais ou e os ajudantes. As equipes por eles formadas, bem como os indicadores de
produtividade, podem ser classificadas conforme o Quadro 8.

RUP

Características

RUPof

RUP dos oficiais, calculada com as horas de trabalho dos oficiais
apenas (carpinteiros, armadores, pedreiros etc., sem considerar as
horas de ajudantes e equipes de apoio)

RUPdir

RUP direta, calculada com as horas da equipe direta (oficiais e
ajudantes diretamente envolvidos na execução do serviço)

RUPglob

RUP global, calculada com as horas de todos os trabalhadores
envolvidos na produção de serviço (oficiais e ajudantes), exceto
encarregados e mestres.

Quadro 8 - Classificação dos indicadores de produtividade segundo as equipes consideradas

A partir das definições apresentadas, é possível compor combinações para as RUPs,
conforme indica o Quadro 9. Em destaque (cor cinza) os indicadores adotados na empresaalvo.
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RUP

Cíclica
(ou diária ou periódica)

Cumulativa

Potencial

Oficial

RUPcicl, of

RUPcum, of

RUPpot, of

Direta

RUPcicl, dir

RUPcum, dir

RUPpot, dir

Global

RUPcicl, glob

RUPcum, glob

RUPpot, glob

Quadro 9 - Combinações possíveis de nomenclatura para o indicador de produtividade

Ainda que SOUZA (2001) e outros pesquisadores tenham aplicado e analisado os
indicadores “RUPdireta” e “RUPglobal” de vários serviços, interessa a este trabalho o cálculo
da RUPoficial, em vista do trabalho que foi desenvolvido na empresa-alvo, que contemplou este
indicador.
Deve-se ainda considerar que, numa mesma equipe, a produtividade de cada operário
difere entre si, seja pela aptidão física, pela habilidade manual ou por outras razões, como
motivação, saúde, problemas familiares etc. Portanto, ao se estabelecer uma meta de
produtividade para a equipe, está se falando de uma “média de produtividade” dos operários
considerados, sem que necessariamente todos tenham a mesma produtividade.
Além de classificar os indicadores de produtividade segundo a abrangência (cíclica,
cumulativa, potencial) e as equipes consideradas (oficiais, direta, global), também se
classificam os locais onde ocorre a produção, como indicado na Figura 11.
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Figura 11 - Classificação da estrutura de um edifício em “pavimentos-tipo" (cor azul),
"pavimentos não-tipo" (cor amarela) e periferia (cor verde)

Considerando que os pavimentos-tipo se repetem em maior número nos
empreendimentos, espera-se que os melhores indicadores sejam obtidos durante sua execução
pois, com a repetição, os operários chegam ao ponto de decorar os projetos sobre os quais
trabalham e passam a conhecer o próprio desempenho (tempos gastos para cada fração de
atividade), exigindo mais de si, com o desejo de produzirem mais e conseqüentemente
aumentar a renda própria ao final do mês, já que trabalham “por produção”.
Pavimentos “não-tipo” levam este nome em contraposição aos pavimentos-tipo,
indicando que não se repetem. Localizam-se na projeção da torre do edifício. Incluem-se nesta
classificação as coberturas, os duplex e triplex que eventualmente existirem (edifícios
residenciais), lobbies (edifícios comerciais), térreo, mezanino e subsolos – sempre se
considerando somente a porção localizada na projeção da torre.
A produtividade atingida nos pavimentos “não-tipo”, ainda que estes estejam
posicionados na continuidade dos pavimentos-tipo (antes destes ou depois), geralmente difere
da alcançada nos pavimentos-tipo. A ausência de repetição parece ser, neste caso, o fator
determinante, apesar de se verificar com freqüência uma dificuldade maior de execução do
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serviço nestes locais devido às características geométricas dos projetos (estruturas de
transição, vigas com seção variável ou invertidas etc.).
As periferias, situadas nas imediações do térreo e subsolos fora da projeção da torre,
são as porções que geralmente apresentam os piores indicadores de produtividade dos
empreendimentos. Podem-se enumerar as seguintes razões para isso:
- não continuidade de trabalho, haja vista as interrupções que são feitas para que os
oficiais

ali

alocados

auxiliem

na

execução

de

serviços

na

torre,

como

montagem/desmontagem das bandejas de segurança, reforço de pessoal na produção de
pavimentos-tipo em razão de atrasos etc.;
- não é feito dimensionamento criterioso da equipe alocada para o serviço por se
desconhecer a produtividade desta situação;
- difícil vinculação da estrutura deste local com as estruturas de divisa (muros de
arrimo, cortinas);
- local com dificuldade geralmente superior ao pavimento-tipo (geometria);
- equipamentos disponíveis para uso são geralmente os de pior qualidade dentre os
existentes no canteiro (fôrmas, escoramentos);
- equipes não-tarefadas, em razão da dificuldade de ajustar uma “tarefa” nessa
situação.
Não é raro observar subempreiteiras que se preocupam em acertar o dimensionamento
das equipes somente quando a superestrutura atinge os pavimentos-tipo. Até aquele momento,
terá havido largo desperdício de mão-de-obra, que poderá até comprometer o desempenho
final da subempreiteira na obra. Por outro lado, também se observam subempreiteiras que
demoram a “enxugar” suas equipes após a conclusão dos pavimentos-tipo, por vezes até
preservando a mesma equipe (em quantidade) para outros pavimentos (coberturas, por
exemplo), quando um breve dimensionamento de equipe mostraria não ser necessário o
mesmo efetivo de operários.
Deve-se considerar que, na maioria dos casos, entretanto, os desvios na composição
ideal das equipes são conscientes e se justificam, por exemplo, pela dificuldade (fluxo de
caixa ou disponibilidade no mercado) de contratação de mão-de-obra adicional (quando a
equipe está subdimensionada) ou pela falta de novos empreendimentos (novos contratos) para
absorver o pessoal excedente (quando a equipe está superdimensionada).
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3.2. Fatores que afetam a produtividade
Conforme preconizaram THOMAS e YIAKOUMIS (1987), a produtividade da mãode-obra é afetada por fatores, que podem ser agrupados em fatores de conteúdo, fatores de
contexto e anormalidades.
É possível tratar de maneira mais específica os fatores de conteúdo, entendendo-os
como parâmetro para avaliar a dificuldade construtiva de uma estrutura. Os fatores de
conteúdo se referem ao conteúdo do serviço. Para o serviço de fôrmas, são exemplos de
fatores de conteúdo os que se caracterizam a geometria do projeto de fôrmas ou o tipo de
escoramento15 empregado. Exemplos são dados no Quadro 10.

Fatores de Conteúdo
Existência de pilares nãoretangulares

Fatores de Contexto

Período chuvoso

Comprimento das vigas

Falha no fornecimento de
materiais
Paralisação devido à greve

Pé-direito estrutural
Tipo de escoramento

Anormalidades

Falta de energia elétrica
Temperatura

Chuva torrencial

Quadro 10 – Exemplos, para o serviço de fôrmas, de alguns fatores de conteúdo, contexto e anormalidades

Na consultoria contratada pela empresa-alvo, foram elencados fatores que seriam
representativos dessa dificuldade. Estes fatores podem ainda ser quantitativos ou qualitativos.
Os fatores quantitativos podem ser obtidos diretamente dos levantamentos de
quantitativos feitos na fase de orçamento com base nos projetos executivos, através da
adequação das planilhas eletrônicas usadas. Os fatores qualitativos, que não são analisados
neste trabalho, vêm de definições e decisões de projeto sobre o método construtivo,
equipamentos, tecnologia etc.
Convém que seja montado um registro histórico dos fatores analisados, agrupando-os
por obra, por serviço e por pavimento (“tipos”, “não-tipos”, “periferias”). Devem-se agregar a
este conjunto de informações as quantidades de serviço, a fim de manter visível o tamanho do
serviço e os indicadores de produtividade (potencial e cumulativo) resultantes destas
características.

15

O tipo de escoramento empregado no sistema de fôrmas é relevante para a produtividade do serviço. Este
trabalho detém-se, entretanto, nas características referentes à geometria dos projetos.
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3.3. Banco de dados de fatores e indicadores de produtividade
O registro histórico de fatores comporá um banco de dados. O banco de dados
permitirá, na ocasião da previsão de produtividade, rapidamente resgatar os fatores das obras
que sejam de interesse para comparação com uma nova obra que se assemelhe.
O “banco de dados de fatores e indicadores”, assim chamado, deve ainda reservar
espaço para o registro de indicadores de produtividade obtidos para cada obra, a fim de que
seja possível relacionar diretamente os fatores com os indicadores de obtidos, com o seguinte
raciocínio: “com estes fatores e nas circunstâncias daquela obra, obteve-se estes indicadores
de produtividade”.
Por fim, sugere-se que no banco de dados, cuja configuração é mostrada no Quadro
11, sejam anotadas as peculiaridades e anormalidades ocorridas no processo produtivo que
vieram a afetar ou influenciar a produtividade atingida. Algo como um campo de observações
e comentários.

Fator 1

Fator 2

Fator 3

(...)

RUPpot RUPcum

Obra 1
Obra 2
Obra 3
(...)
Quadro 11 - Estrutura do banco de dados de fatores e indicadores de produtividade

Os fatores adotados inicialmente para caracterizar o serviço de fôrmas na empresaalvo e que constam de seu banco de dados estão relacionados no Quadro 12.
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FATORES

UNIDADE

1

(Área de Fôrma Pilares U,L,H,O)/ (Área Total Fôrma de Pilares)

%

2

Área Característica de Fôrma Pilares U,L,H,O

m²/m

3

Área Característica de Fôrma Pilares Retangulares [m²]

m²/m

4

Área Característica de Fôrma Todos os Pilares [m²]

m²/m

5

Mediana das Áreas das Seções Pilares U,L,H,O [m²]

m²

6

Mediana das Áreas das Seções Pilares Retangulares [m²]

m²

7

Mediana das Áreas das Seções Todos os Pilares [m²]

m²

8

Nº. Pilares de Quina/ Nº. Total de Pilares [%]

%

9

Área de Pilares de Quina/ Área Total de Pilares [%]

%

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

LAJES

VIGAS

PILARES

APLICAÇÃO

Área Característica de Fôrmas de Viga [m²]

m²/m

Mediana dos Comprimentos [m]

m

Mediana das Larguras das Vigas [m]

m

Mediana das Áreas das Seções Transversais Vigas [m²]

m²

Altura característica de Vigas [m]

m²/m

(Área de Fôrma de Vigas com h>60cm)/ (Área Todas as Vigas) (%)

%

Comprimento Vigas Externas/Compr Total de Vigas (%)

%

Área de Fôrma Vigas Externas/Área Total de Fôrmas de Vigas (%)

%

Soma Larguras Vigas Invertida/ Soma Larguras Todas as Vigas (%)

%

Área Vigas Invertidas/ Área Total de Vigas (%)

%

Nº. Encontros/ Nº. Vigas

unid./ viga

Nº. Encontros/ Área Total Fôrmas de Viga

unid./ m²

Espessura característica [m]

m²/m

Fator de forma de lajes
(Soma Perímetros/ Soma Áreas) [m]

m/m²

Quadro 12 - Fatores adotados na empresa-alvo para o serviço de fôrmas, relacionados à geometria dos projetos
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3.4. Previsão de produtividade e dimensionamento de equipes
A mensuração da produtividade traz a contrapartida da previsão de produtividade.
Conhecida a produtividade para um dado serviço e para circunstâncias determinadas é
possível, fazendo a conta inversa, determinar a equipe necessária para realizar uma
quantidade de serviço num período estipulado.
O dimensionamento de equipes advindo da previsão de produtividade não contempla
as anormalidades que possam ocorrer no processo produtivo, pois tais situações não podem,
por definição, serem previstas.
A simplicidade do cálculo exige, entretanto, que a escolha do indicador de
produtividade seja feita adequadamente para as circunstâncias em questão, haja vista que o
uso de indicador inadequado pode superdimensionar a equipe – onerando os custos previstos
de execução – ou aumentar o tempo necessário à conclusão do serviço – no caso de equipe
menor que o necessário. O Quadro 13 traz um exemplo de cálculo do dimensionamento de
equipes.
Dados:
Serviço de fôrmas
QS = 650m²
RUPpot, prev, of = 0,65Hh/m²
Prazo disponível: 6,0 dias
Carga de trabalho: 9,0 horas/dia
Cálculo:
RUP = Hh/QS
0,65 = Hh /650
Hh = 422,5 (ou seja, são necessários 422,5Hh para realizar o trabalho)
Trabalhando 9,0h/dia:
422,5 / 6 . 9 = 7,82 ≈ 8 carpinteiros
Quadro 13 - Exemplo de dimensionamento de equipe de produção

Considerando a diversidade de situações construtivas e as inúmeras possibilidades de
configuração da mão-de-obra e das técnicas construtivas, definir qual valor seria razoável
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adotar para o indicador exige um estudo aprofundado e prospectivo que possa contemplar
inclusive a realidade da Construção Civil praticada no local.
Para orientar a determinação de qual valor adotar para o indicador caso a caso,
SOUZA (2001) criou as chamadas “réguas de produtividade”, que fornecem faixas de
variação onde se localiza o indicador procurado, a partir da consideração de fatores que
afetam a produtividade.
O dimensionamento de equipes é velho conhecido das subempreiteiras de mão-de-obra
– talvez não com este nome. Expressam esta noção com ordens de grandeza de produção
média diária para quase todos os serviços.
Com base nestas noções fazem orçamentos, planilham custos, pagam funcionários e
apresentam propostas comerciais. O conhecimento que detém, entretanto, acaba por não ser
sistematizado e comparado com os indicadores que de fato foram obtidos, nem associado aos
diferentes graus de dificuldade dos serviços executados. Mesmo que exista associação com o
grau de dificuldade, não avança além de algo como “esta obra é fácil” ou “esta obra é difícil”
– uma avaliação pobre diante do grande número de condicionantes envolvidos.
É de interesse para a empresa-alvo medir e prever a produtividade da mão-de-obra.
Para a gestão dos serviços interessa também que a previsão indique a produtividade potencial
prevista para os serviços (e não a cumulativa), para que se possa, andar a andar, comparar os
indicadores obtidos com o potencial esperado.
Através de réguas que contemplam a faixa de variação de produtividade para cada
subserviço, SOUZA (2001) orienta a escolha com fatores que afetam a produtividade e que
devem ser assinalados. Ainda que SOUZA (2001) não indique um valor específico a ser
adotado caso a caso, o intuito das réguas é orientar a previsão de produtividade restringindo
numericamente a faixa onde deverá se situar os indicadores obtidos.

3.5. Influência da produtividade no custo de produção da
superestrutura
É possível associar, subjetivamente, a produtividade da mão-de-obra com os custos da
empreiteira, numa relação inversamente proporcional. Esta associação por si só carece,
entretanto, de respaldo quantitativo. Para sanar esta deficiência, desenvolveu-se na empresaalvo uma maneira de quantificar tal relação e que hoje orienta contratações de subempreiteiras
de mão-de-obra de superestruturas.
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Motivaram o desenvolvimento deste tópico os seguintes questionamentos:
1. Qual o custo de execução de uma superestrutura para a empreiteira, considerando a
produtividade prevista para o serviço?
2. Como mensurar a influência da produtividade da mão-de-obra sobre o custo de
produção para a empreiteira?
3. É razoável estimar o custo de produção da superestrutura de todo o
empreendimento tomando com base somente os pavimentos-tipo?
4. Qual a diferença de custo para a empreiteira entre pavimentos-tipo e pavimentos
“não-tipo”?
5. É razoável que o valor de contratação da superestrutura (R$/m3) seja o mesmo
para qualquer obra?
6. Como sensibilizar a empreiteira para a relação direta que existe entre
produtividade de mão-de-obra e custo de produção?
O equacionamento utilizado e que possibilitou compreender o assunto está expresso na
Equação 6:

Equação 6 - Relação entre produtividade da mão-de-obra e custo

R$ Hh R$
⋅
=
Hh QS QS
Onde:
R$/Hh é a relação entre todos os custos (diretos e indiretos, inclusive a tributação e o lucro
esperado) da empreiteira e o número de homens-hora de oficiais a ser consumido no ciclo ou
porção analisada;
Hh/QS é a produtividade cumulativa dos oficiais (RUPcum) assumida para o trabalho
considerado;
R$/QS é o custo para a empreiteira da unidade produzida de serviço (R$/m3) – análogo à
apresentação de preços em negociações.
Nesta equação se vê que o custo para produção de cada unidade construtiva é
composto por uma fração relacionada ao custo por hora e outra relacionada à produtividade.
Optou-se por apoiar os cálculos somente sobre a produtividade dos oficiais (RUPof),
bem como expressar todos os custos da empreiteira em função de homens-hora de oficiais

56
(R$/Hh,of). O custo da mão-de-obra de ajudantes e pessoal de coordenação e apoio
(almoxarifes, apontadores, encarregados e mestres) é considerado custo indireto, por
simplificação. Como a produção da superestrutura é composta pelos serviços de fôrma,
armação e concretagem, o custo final é composto segundo a Equação 7:

Equação 7 - Composição dos custos da produção da superestrutura

R$
m ³ sup erestrutur a

R$
R$
R$
⋅ m ² fôrma +
⋅ t armação +
⋅ m ³ concretage m
m
²
t
m
³
=
m ³ sup erestrutur a

O estudo de custo baseado na composição dos custos da empreiteira e na
produtividade alcançada nos serviços tem como objetivo principal averiguar se a empreiteira
comportará os gastos a que está sujeita para a execução do serviço, diante da dificuldade
executiva prevista (produtividade prevista) e do preço oferecido ao contratante.
A composição dos custos deve contemplar a mão-de-obra empregada (direta: oficiais e
ajudantes; indireta: encarregados, mestres, apontadores, técnico de segurança etc.), os
equipamentos utilizados nos serviços (custos de locação ou diluição de custos de aquisição),
especialmente os de maior valor e com vida útil limitada (nível laser, betoneiras, furadeiras
etc.).
Também devem estar computados os serviços de apoio que não fazem parte
diretamente da produção da superestrutura como, por exemplo, a execução das bandejas de
proteção coletiva primária e secundária, a descarga de aço por parte dos armadores etc. (se
não houver preço específico para isso).
À construtora interessará confrontar o custo da empreiteira com a verba disponível no
orçamento para tal serviço.
O exemplo numérico do Quadro 14 conduz a uma conclusão inevitável: a partir dos
estudos de custo atrelados à produtividade, fica evidente que pavimentos “não-tipo” e
“periferias” têm custo superior aos pavimentos-tipo. Desta forma, generalizar o custo de
produção do pavimento-tipo para todo o empreendimento através do valor do metro cúbico
(R$/m³) é um equivoco que prejudica a empreiteira, já que os indicadores de produtividade
obtidos nos pavimentos “não-tipo” e “periferias” são invariavelmente piores.
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Quadro 14 - Exemplo numérico de estudo de custo da produção da superestrutura de empreendimento
residencial16

O estudo de custo em si, no formato em que foi desenvolvido, fornece informações
muito relevantes para a construtora. A partir dele pode-se avaliar com simplicidade se o preço
unitário proposto por uma empreiteira é realizável ou não.
Projetos com dificuldades maiores têm custos de mão-de-obra maiores. E isto é
também verificado no estudo de custo.
O principal desafio relacionado à preparação do estudo de custo é fazê-lo em tempo
hábil para auxiliar a contratação da empreiteira dispondo das informações necessárias a
tempo.
É recomendável fazer a comparação entre a situação prevista e a situação realmente
verificada. Para o estudo de custo especificamente, é importante acompanhar se as equipes
produção, apoio e coordenação, além dos equipamentos utilizados, correspondem ao que foi
previsto no estudo de custo. Na condição ideal, o estudo de custo deveria ser atualizado ciclo

16

Dados de 2005 de edifício residencial de 17 pavimentos-tipo, com estrutura de concreto armado convencional
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a ciclo para garantir que o empreiteiro se mantenha dentro dos custos previstos – ainda que
esta tarefa possa demandar tempo.
O sucesso do estudo de custo apóia-se, entretanto, na previsão de produtividade. Erros
de avaliação da produtividade prevista podem se converter em erros nas estimativas de custo.

3.6. Caracterização das obras acompanhadas e dos indicadores
atingidos
Parte essencial da gestão da produtividade é o acompanhamento da produtividade da
mão-de-obra, o que consiste em mensurar os indicadores nos serviços analisados,
sistematicamente.
Variações nas configurações de trabalho podem tornar os indicadores usuais da
empresa-alvo distintos de indicadores já disponíveis e publicados, por exemplo, no TCPO, ou
em outros trabalhos acadêmicos.
Cada obra, segundo o contexto de realização dos serviços, gerará seus próprios
indicadores de produtividade, afetados pelas facilidades e dificuldades específicos daquela
dada obra. Os indicadores refletirão não só a gestão da produção no canteiro como também o
patamar tecnológico da construtora17, a cultura organizacional etc.
O Quadro 15 apresenta as principais características das obras que serão estudadas,
segundo alguns critérios, dentre os quais:


Classificação

do

empreendimento

quanto

ao

produto:

residencial

(apartamentos) ou comercial (andares de escritórios). Os empreendimentos
residenciais podem ainda ser classificados quanto ao padrão de acabamento e
concepção: médio padrão ou alto padrão;


Simetria em projeto: com simetria (disposição plana simétrica, total ou parcial,
em alguma direção, dos elementos que constituem o pavimento, como pilares,
vigas e lajes) ou sem simetria (inexistência de simetria em qualquer direção);



Geometria: complexa (irregularidade ou descontinuidade nos elementos que
constituem o pavimento) ou não-complexa (por exemplo: pilares retangulares,

17

Ainda que a empresa-alvo destaque-se pelas realizações tecnológicas que alcançou, algumas obras estudadas
não dispunham dos equipamentos mais modernos por razões de viabilidade financeira de cada empreendimento.
É o caso, por exemplo, do uso de “garfos” de madeira no escoramento e travamento de vigas em substituição ao
escoramento metálico. Juntamente com a questão do custo, avaliou-se a questão da manutenção da qualidade do
produto, que é pré-requisito da empresa.
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expressiva quantidade de vigas de mesma altura, elementos estruturais sem
detalhamento excessivo etc.);


Pé-direito: altura de piso a piso ou “pé-direito estrutural” dos pavimentos;



Área de fôrmas no pavimento-tipo: área de fôrmas de madeira para produzir o
pavimento-tipo, o que inclui pilares, vigas, lajes e escadas;



Tempo de ciclo da superestrutura (dias trabalhados): número de dias
efetivamente trabalhados na produção da superestrutura de um determinado
(fôrmas, armadura e concretagens), desde a transferência de eixos e a locação
de gastalhos (primeiro dia do ciclo) até a concretagem da laje (último dia do
ciclo);



“RUPpot exec”: indicador de produtividade potencial executado (atingido)
para o serviço de fôrmas nos pavimentos-tipo de cada empreendimento, o que
inclui tanto a montagem como a desmontagem das fôrmas (desenforma);



“RUPcum exec”: indicador de produtividade cumulativo executado (atingido)
para o serviço de fôrmas nos pavimentos-tipo de cada empreendimento, o que
inclui tanto a montagem como a desmontagem das fôrmas (desenforma).

A mensuração sistemática da produtividade com a composição de um histórico de
resultados a partir de cada obra acompanhada retroalimenta o banco de dados. Associa-se aos
fatores calculados a produtividade atingida, possibilitando uma correlação dos primeiros com
a última. Há expectativa de que, a partir do histórico, haja respaldo para fazer previsões de
produtividade de obras futuras.
Há interesse em se tentar avaliar a dificuldade construtiva de uma obra diretamente a
partir de seu projeto. Parece razoável supor que, mesmo antes de iniciado o serviço de
construção, seria possível quantificar, em diferentes aspectos, quão difícil será a produção.
Por exemplo, projetos de fôrma contendo grande parte das vigas com altura elevada (maior
que 70 cm) tenderão a ser de execução mais difícil (consumirão maior número de homenshora por metro quadrado de fôrma) que um projeto cuja altura das vigas seja regular e de 60
cm.
É natural, portanto, associar os fatores com os indicadores de produtividade de cada
obra.

Quadro 15 - Caracterização das obras estudadas18

18

Todas as obras utilizaram fôrmas de madeira na configuração comercial “fôrma pronta”. Os indicadores de produtividade apresentados são reais (“executados”, e não
previstos).
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3.6.1. Obra 1
A Obra 1 localiza-se no bairro da Aclimação, em São Paulo. Foi concluída em 2005 e
trata-se de um edifício residencial de médio padrão, cujas fôrmas dos pavimentos-tipo podem
ser vistas no esquema estrutural apresentado a seguir.

Figura 12 - Fôrmas do pavimento-tipo da Obra 1

Por se tratar da primeira obra da empresa-alvo com participação na incorporação,
diversas medidas foram tomadas no sentido de reduzir seu custo de construção. Uma destas
medidas, que afetou a produtividade do serviço de fôrmas nos primeiros pavimentos (subsolo,
térreo e 1° pavimento) foi a produção das fôrmas na própria obra. Em linguajar comum, dizse que a fôrma foi “batida na obra”, em contraposição ao uso de fôrmas prontas.
São características marcantes do projeto sua assimetria e a viga curva que delimita a
varanda do imóvel, existente em todos os pavimentos-tipo e que é o destaque arquitetônico da
fachada, como pode ser visto na Figura 13.
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Figura 13 - Fachada da Obra 1 e produção da superestrutura

A Obra 1 foi a primeira onde se acompanhou sistematicamente os indicadores de
produtividade da empresa. Nela, contando com a decisiva colaboração da equipe gerencial da
obra (engenheiro, mestre e estagiário), implantou-se a sistemática de coletas de homens-hora,
bem como seu processamento e interpretação dos dados obtidos. A experiência adquirida
orientou o aprimoramento da gestão de produtividade em outros empreendimentos.
Por se tratar de um edifício considerado de pequeno porte dentre as obras realizadas
pela empresa, foram usados equipamentos simples para o transporte vertical de materiais
(“mini-grua”).
A estrutura de concreto é do tipo convencional e existem 11 pavimentos-tipo. Não há
mezanino ou apartamento de cobertura. O empreiteiro contratado para sua execução manteve
equipe enxuta e bem orientada no canteiro, que contava ainda com a orientação da equipe
gerencial da construtora.
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3.6.2. Obra 2

A Obra 2 é um condomínio residencial de médio padrão, com duas torres de 30
andares de apartamentos cada uma, cujo esquema estrutural é apresentado na Figura 14.

Figura 14 - Esquemático das fôrmas dos tipos

A decisão técnica de produzir em pré-moldados as sacadas hachuradas na Figura 14 e
em destaque na Figura 15, somadas a outros fatores como as vastas dimensões planas dos
pavimentos, a elevada altura das torres e as interferências com o transporte vertical levou ao
uso de uma grua de grande capacidade durante a execução da superestrutura.
O empreiteiro contratado para produzir a superestrutura tem elevada qualificação e
está acostumado aos requisitos técnicos, de organização e limpeza exigidos pela empresa
alvo, tendo participado de outras obras, inclusive de maior complexidade. A hierarquia do
trabalho de campo é completa e o corpo de encarregados e mestres é de larga experiência.
O grande volume da superestrutura das duas torres contribuiu para que o empreiteiro
diluísse seus custos operacionais – elevados devido à estrutura disponível de trabalho.
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Figura 15 - Pré-moldados de sacadas instalados com auxílio de grua
antes da concretagem da laje

Localizada no município de Barueri – SP, o entorno da obra bem como seu acesso não
ofereceram qualquer dificuldade à realização dos serviços, salvo os trabalhos em altura.
O projeto de fôrmas desta obra é bastante racionalizado e as vantagens decorrentes da
simetria completa e da regularidade geométrica das peças (dimensões de pilares, vigas e
lajes), como pode ser visto na Figura 16, foram decisivos para o alcance de bons indicadores
de produtividade.
O elevado número de repetições de pavimentos-tipo (30 andares), a existência de duas
torres idênticas construídas com defasagem de aproximadamente um mês e o fato de o mesmo
empreiteiro ser contratado para produzir a estrutura das duas torres contribuíram, em última
análise, para a obtenção de indicadores de produtividade progressivamente melhores.
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Figura 16 - Reescoramento posicionado após retirada das torres de escoramento

3.6.3. Obra 3

A Obra 3 é um edifício residencial de alto padrão, com um apartamento por andar, e
localiza-se na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Em razão do partido arquitetônico e do
padrão de acabamento nota-se, no projeto de fôrmas apresentado simplificadamente na Figura
17, a existência de grandes panos de laje apoiados por um número reduzido de vigas e por
pilares afastados, posicionados na fachada ou em quinas, de forma a desimpedir os ambientes
internos.
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Figura 17 - Projeto de fôrmas do pavimento-tipo da Obra 3

Chama a atenção ainda a existência de pilar central curvo, em formato de jota visto na
Figura 18, e a varanda em balanço, sustentada por quatro grandes pilares retangulares e
alinhados próximos a ela.
A inexistência de protensão nos pavimentos-tipo força os grandes panos de laje a
terem elevada espessura, para que resistam aos carregamentos de projeto.
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Figura 18 - Fôrma de pilares em "J", cuja montagem é mais difícil

O escoramento foi feito com garfos de madeira para as vigas e barrotes de madeira
leve apoiados com treliças planas de madeira sobre escoras metálicas. Em razão das
dimensões dos panos de laje e de sua espessura, foi necessário empregar espaçamento
reduzido entre barrotes para evitar flechas na estrutura. A disposição do equipamento pode ser
visto na Figura 19.

Figura 19 - Barroteamento com vigas de madeira e “garfos”

É um edifício esbelto, composto de 14 pavimentos-tipo, mais três apartamentos
duplex. O pé-direito é também ponto marcante: 3,06m, o que é fator dificultador.
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3.6.4. Obra 4

A Obra 4 é uma das obras de maior dificuldade que a empresa já executou até o
presente. Inúmeras circunstâncias contribuíram para a dificuldade de execução deste projeto,
dentre as quais: proximidade com vizinhos, localização no quadrilátero de restrição de
circulação de veículo de São Paulo (limitação no horário de entrega de materiais e
equipamentos), geometria desfavorável, instalação de viga metálica em vão a grande altura
etc.

Figura 20 - Projeto de fôrmas do pavimento-tipo da Obra 4

No que se refere ao projeto de fôrmas, visto na Figura 20, nota-se a existência de
trechos com vigas semi-invertidas, pilares não-retangulares (caixas de elevadores e nas quinas
em “L”) e irregularidade geométrica das peças (vigas com largura e/ou altura variável, vigas
com diferentes alturas).
O projeto conta ainda com duas fôrmas distintas para os pavimentos-tipo, já que ao
longo dos 17 pavimentos-tipo, existem apartamentos duplex a cada dois pavimentos. Apesar
da pequena variação de uma fôrma para a outra (um vazio adicional numa das lajes para
permitir acesso de um pavimento ao outro nos apartamentos duplex), foi necessário criar dois
projetos: um para os pavimentos pares, outro para os pavimentos ímpares.
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Figura 21 - Projeção da torre da Obra 4 sendo produzida

Na Figura 21, é possível observar a proximidade com os vizinhos, em todos os lados, o
que exigiu cuidado maior nos trabalhos realizados na produção da superestrutura, como por
exemplo a montagem imediata das bandejas de proteção. Na mesma Figura, é possível
observar claramente a execução da projeção da torre destacada da periferia da obra.

Figura 22 - Produção da superestrutura, onde se observa o posicionamento de vigas metálicas e a montagem de
“mini-bandejas” no entorno dos pilares de quina
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Variações geométricas como a da viga mostrada na Figura 23 contribuem para a perda
de produtividade na montagem de fôrmas.

Figura 23 - Viga com altura variável que dificulta o serviço de fôrmas

3.6.5. Obra 5
A Obra 5 é um edifício comercial de 14 pavimentos, localizado na região da Avenida
Paulista. Sua concepção arquitetônica como edifício de escritórios exige grandes vãos, pé
pédireito elevado, ausência de pilares de centro e vigas de baixa altura. Para tornar viável este
partido, concebeu-se
se o projeto da estrutura com protensão de vigas.
A Figura 24 mostra parte do projeto de fôrmas do pavimento-tipo,
pavimento tipo, com destaque para
as vigas centrais
entrais de elevado comprimento e baixa altura.
Por razões comerciais e financeiras, optou-se
optou se por executar os pavimentos em dois
trechos equivalentes, ou seja, executar “metade de um andar” por ciclo. Isto veio a criar uma
dificuldade adicional à mão-de
de-obra,
obra, comparativamente a outros projetos, já que neste caso
criou-se
se uma atividade adicional de transporte de equipamentos (fôrma, cimbramento) de um
lado para outro, à medida que os trechos foram sendo concretados.
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Figura 24 - Detalhe do projeto de fôrmas do pavimento-tipo da Obra 5

O empreiteiro de mão-de-obra contratado para executar o serviço é um dos mais
qualificados e bem estruturados do mercado. Acostumado a executar obras complexas, tem
habilidade em identificar no ciclo produtivo as maneiras de aperfeiçoar o trabalho.
A Figura 25 mostra a inexistência de pilares centrais e a geometria simplificada desta
estrutura.

72

Figura 25 - Reescoramento posicionado, na mesma região do pavimento-tipo mostrada na Figura 24

A Figura 26 apresenta as fôrmas do pavimento-tipo por completo.

Figura 26 - Projeto de fôrmas do tipo da Obra 5
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Em virtude do pé-direito elevado, do transporte de equipamentos de um lado para
outro ciclo a ciclo e da criação de mais um dia de concretagem, o tempo de ciclo desta laje foi
de 8 dias para cada trecho. Portanto, um pavimento completo era produzido a cada 16 dias
trabalhados.

Figura 27 - Montagem de fôrmas em pavimento com pé-direito elevado

O trabalho organizado e limpo do empreiteiro é um facilitador para aperfeiçoar o
trabalho das equipes.
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3.6.6. Obra 6

A Obra 6 localiza-se no Itaim, em São Paulo, e é um edifício residencial de alto
padrão, com um apartamento por andar. Trata-se de um projeto arquitetônico de grife,
rebuscado, que se refletiu com peso no projeto de fôrmas. A estrutura em produção pode ser
vista na Figura 28.

Figura 28 - Produção da superestrutura da Obra 6

O pé-direito de 3,74m (maior até que o da Obra 5), a assimetria e a exigência de
grandes vãos do projeto arquitetônico, conforme visto na Figura 30, exigiram uma solução
estrutural sofisticada, com uso de protensão com cordoalhas aderidas, o que dificultou a
produção da estrutura.
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Figura 29 - Projeto de fôrmas do pavimento-tipo da Obra 6

Dentre as obras analisadas neste trabalho, esta apresenta o indicador de produtividade
menos favorável. Para se ter uma idéia da complexidade da obra como um todo, dos 25
pavimentos existentes acima do térreo, apenas 11 são pavimentos-tipo. Os demais são
variantes do tipo, duplex ou triplex. Neste sentido, é custoso e demorado para a equipe de
fôrmas atingir os níveis de produtividade esperados.
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Figura 30 - Vista do interior do edifício da Obra 6,
com pé-direito
pé
elevado e ausência de pilares centrais

3.6.7. Obra 7

Localizada no bairro de Moema, em São Paulo, a Obra 7 é um edifício residencial de
alto padrão e considerado de pequena área construída (pouco mais de 4000m²). Com um
apartamento por andar, a torre é composta por 15 pavimentos-tipo
pavimentos tipo e um apartamento duplex,
além do pavimento térreo e mezanino.
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Figura 31 - Projeto de fôrmas da Obra 7

Destaca-se no projeto de fôrma apresentado na Figura 31 a viga curva que delimita
toda a varanda, bem como os pilares em formato de “U”.
A estrutura é de concreto armado convencional, com pé-direito de 2,88m. Foram
usados garfos de madeira para travamento e escoramento das vigas, como pode ser visto na
Figura 32, por razões de economia e adequação à verba existente para o serviço.

Figura 32 - Bandeja de proteção, cuja montagem está inclusa no contrato do empreiteiro
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A viga curva, os pilares em “U” e a assimetria do projeto sugerem maior dificuldade
de execução se comparado com projetos similares dotados, porém de simetria e regularidade
geométrica.
Destaca-se ainda na Figura 32 a existência da bandeja de proteção para execução da
superestrutura, conforme requisita a norma NR-18, do Ministério do Trabalho.
Para travamento e escoramento das vigas foram utilizados “garfos” de madeira, vistos
na Figura 33. Também é possível ver o escoramento residual e os “fundos de viga”, que
permanecem intactos até a condição adequada de remoção total das escoras.

Figura 33 - Uso de "garfos" de madeira no travamento de vigas

3.6.8. Obra 8

O edifício da Obra 8, comparativamente as outras obras aqui apresentadas, tem um
projeto de fôrmas simples, simétrico e uniforme. Tem 6 apartamentos por andar e 17
pavimentos-tipo, compondo a torre em formato H, conforme a Figura 34.
A total regularidade na dimensão das peças (dimensões de pilares, vigas e espessuras
de laje), bem como a inexistência de pilares não-retangulares reforçam a facilidade
construtiva do projeto.
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Figura 34 - Projeto de fôrmas da Obra 8

O empreiteiro de mão-de-obra que executou a estrutura deste edifício é o mesmo que
executou a estrutura das Obras 3 e 4. Os próprios mestres e encarregados daquela empresa
que chegaram a circular pelas três obras foram unânimes em afirmar que este se tratava do
projeto mais simples, ainda que não fosse um pavimento considerado pequeno.
A estrutura é de concreto armado convencional. O escoramento metálico e o uso de
treliças de madeira para apoio dos barrotes, conforme indicado na Figura 35, compunham o
cimbramento da laje.

Figura 35 - Fôrmas e escoramento da Obra 5
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Até mesmo as conferências de serviço, além de propriamente a execução deles, são
facilitadas pela simetria do projeto. A Figura 36 ilustra a conferência de gastalhos de pilares.

Figura 36 - Conferências de locação de gastalhos para início da montagem das fôrmas
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3.6.9. Obra 9

Localizada junto ao Jardim Paulista e limitada pelo zoneamento da rua em que se
localiza, a Obra 9 é um edifício residencial de médio padrão, de 8 pavimentos-tipo apenas.

Figura 37 - Projeto de fôrmas do pavimento-tipo da Obra 9

A estrutura do pavimento-tipo é simples, do tipo convencional. O projeto tem formato
de L para aproveitamento do espaço do terreno e tem simetria parcial.
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Figura 38 - Fase de conclusão da montagem de fôrmas de pilares no pavimento-tipo da Obra 9

As condições favoráveis à execução da obra, que pareceu fácil inicialmente, foram
prejudicadas pelo empreiteiro contratado, cujo gerenciamento da equipe de produção foi
bastante deficiente, chegando a ter prejuízos de qualidade na estrutura. Somando-se a isso a
pouca repetitividade de pavimentos-tipo, a subempreiteira passou por dificuldades financeiras
ao término de seu serviço, pois a diluição de seus custos fixos ficou prejudicada.

Figura 39 - Início da montagem de fôrmas após locação e conferência de gastalhos
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4. Análise da previsão de produtividade com enfoque nas
necessidades da empresa-alvo
Foram apresentados até aqui alguns benefícios trazidos pela gestão de produtividade
implantada na empresa alvo, quais sejam: estimar a produtividade prevista para determinada
obra, estimar o custo de produção do serviço para o empreiteiro, dimensionar equipes,
monitorar o desempenho destas equipes, estabelecer um benchmarking com as informações
levantadas etc. Essencialmente, muitos destes benefícios estão diretamente ligados à previsão
da produtividade, ou seja, estes benefícios serão tanto maiores quanto mais correta ou precisa
for a previsão de produtividade.
A coleta e reunião de dados de produtividade, na forma em que foi organizada na
empresa-alvo poderão, a médio e longo prazos, fornecer informações que, se corretamente
utilizadas, aperfeiçoarão o processo de previsão da produtividade.
Com base nesta justificativa, desenvolveu-se este trabalho na tentativa de dar melhor
compreensão ao que poderia ser feito nesta direção.

4.1. Descrição da sistemática de previsão utilizada
A sistemática de previsão de produtividade do serviço de fôrmas na empresa alvo
adotava os critérios das réguas de produtividade e das análises qualitativas dos dados
históricos.
A previsão com as réguas é subdividida segundo as etapas do serviço: pilares, vigas,
lajes e escadas. Isto gera um indicador para cada etapa. Como as equipes são dimensionadas
em seu todo (equipe de fôrmas), compõe-se um indicador “global” para o serviço, ponderando
os indicadores de cada etapa segundo a quantidade de serviço (área de fôrma) a que
corresponde.
A previsão com os dados históricos é comparativa. Os levantamentos de quantitativos
geram automaticamente os fatores que serão lançados no banco de dados. Procede-se então à
comparação do projeto em análise com os projetos (obras) anteriores, procurando determinar
qual(is) obra(s) anterior(es) – da(s) qual(is) os indicadores de produtividade já são conhecidos
– mais se assemelham com a obra em estudo. Eleita(s) a(s) obra(s) semelhante(s), determinase o indicador previsto para o serviço de fôrmas, por analogia.
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Querendo estipular metas de produtividade para os ciclos de produção, a previsão de
produtividade determina a RUPpot (produtividade potencial), para que seja feita a
comparação, ciclo a ciclo, com a RUPcicl (produtividade cíclica) obtida.
Ainda que seja possível realizar a previsão da produtividade determinando o indicador
cumulativo RUPcum, com os dados de que se dispõe, é necessário ressaltar que este
indicador, na maneira como seu calculo foi definido, leva em consideração as anormalidades
que eventualmente afetam a produção. As anormalidades, entretanto, não podem ser previstas.
O indicador RUPcum, se determinado a partir de uma previsão, além de não poder se posto
como meta, estaria por princípio fadado a se desviar dos indicadores de fato obtidos. As
análises e os resultados que serão apresentados mais adiante mostrarão que, para o universo
de dados analisado, ambas RUPpot e RUPcum demonstraram “comportamento” semelhante e,
em razão disso, a RUPcum poderia ser prevista sem grande prejuízo.

4.2. Expectativas e deficiências do processo de previsão

4.2.1. Previsão com as réguas de produtividade

A previsão com as réguas de produtividade é uma importante referência quanto aos
extremos verificados para os indicadores. Graças às réguas hoje é possível avaliar com
consistência e agilidade a ordem de grandeza da produtividade para um serviço. A empresa
alvo, apesar de fazer uso intenso desta ferramenta, deseja um encaminhamento mais
específico para suas obras. Espera-se isto do aperfeiçoamento do uso do banco de dados.
Não se trata de corrigir os valores sugeridos nas réguas, mas sim de dar um tratamento
mais específico aos indicadores, reduzindo a margem de erro.
4.2.2. Previsão considerando o banco de dados históricos

A previsão de produtividade, a partir do banco de dados de fatores, é uma tarefa que
pode requerer uma ferramenta de tomada de decisão. Quando se dispuser de diversas obras
como referência de comparação, a tarefa de se definir qual obra do banco de dados mais se
assemelha à nova obra em estudo pode não ser simples. Sem a ferramenta adequada, pode
ocorrer uso incompleto ou incorreto das informações existentes no banco de dados.
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O banco de dados está estruturado conforme o Quadro 16:

Quadro 16 - Estrutura do banco de dados de fatores,
em que se observa a relação entre os fatores e a produtividade atingida

Na previsão da produtividade, o uso do banco é importante pois os dados nele contidos
refletem o histórico e o perfil de obras da empresa.
Não é necessário que a obra em estudo esteja iniciada para se fazer sua previsão de
produtividade, bastando que os projetos da estrutura estejam disponíveis. Portanto, no
momento da previsão, tanto os fatores da obra em estudo quanto os fatores de outras obras
tidas como “semelhantes” à obra em estudo estarão disponíveis. O mesmo não ocorre para os
indicadores de produtividade, pois como o serviço da obra em estudo não terá se iniciado
(justamente por isso é que se está fazendo a previsão), dispor-se-á somente dos indicadores de
produtividade das obras do banco de dados tidas como “semelhantes”, cujos serviços já
estejam concluídos.
O que se quer ao fazer a previsão de produtividade com o banco de dados de fatores,
portanto, é prever a produtividade que será obtida na obra em estudo levando em consideração
seus fatores comparativamente aos fatores de outras obras semelhantes, cujos indicadores já
se conhecem. O raciocínio feito seria algo do tipo “os fatores da obra em estudo são
semelhantes ao da obra “x”, o que significa que a dificuldade construtiva será semelhante e,
portanto, pode-se inferir que os indicadores de produtividade também”. Esquematicamente,
tem-se o que está no Quadro 17:
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Quadro 17 - Simulação da previsão da produtividade feita com banco de dados, com dados hipotéticos

Analisando a tabela, alguns questionamentos devem ser feitos:
1) Em que medida o fator 1 é mais importante que o fator 2 (e assim por diante), do
ponto de vista da produtividade?
2) Como fazer a análise quando se dispuser de mais de 3 obras de referência, situação
em que o processo decisório fica dificultado? No caso extremo, como proceder
quando houver M obras e N fatores?
3) Como proceder com fatores que são qualitativos (verificação da aplicabilidade ou
não do fator na obra, tipologias etc.)? Em que medida estes fatores afetam a
produtividade?
4) Como analisar diversas obras e diversos fatores de forma objetiva, sem que a falta
de experiência da pessoa que analisa ou outro condicionante afete a decisão
tomada?
5) Existe correlação entre os fatores e os indicadores de produtividade?
Os questionamentos descritos anteriormente merecem as seguintes constatações:
1)

É fácil decidir entre inúmeras possibilidades quando se usa um único
critério (decidir-se entre a compra de 23 automóveis é fácil quando o único
critério analisado é o preço: será escolhido o automóvel mais barato);

2)

O aumento do número de critérios dificulta a decisão, já que não há
capacidade de análise simultânea para muitas variáveis (no exemplo dos 23
automóveis, se além do preço o valor do seguro, o consumo e o volume do
porta-malas forem considerados na decisão, é necessário “pôr no papel”
para compreender qual a melhor escolha, além de se ter que ponderar qual a
importância de cada critério na escolha);
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3)

A tomada de decisão fica dificultada quando há critérios qualitativos
envolvidos, já que não se consegue avaliá-los objetivamente (ainda sobre a
escolha do automóvel, se se incluir a cor, o conforto e o estado de
conservação como critérios, fica difícil equipará-los na escolha junto com os
demais critérios objetivos)

Considerando o que foi apresentado até agora, os seguintes aspectos também devem
ser analisados:
1) Poder-se-ia atribuir “pesos” a cada fator, mudando o processo de comparação de
subjetivo (“eu acho”) para algo objetivo (pontuação, notas etc.), algo como uma
estimativa ponderada?
2) É possível tornar a previsão de produtividade com base no banco de dados algo
objetivo, de forma que qualquer pessoa que a faça obtenha sempre o mesmo resultado,
sem que isto dependa da experiência prática?
3) Como fazer a previsão de produtividade fazendo uso de todos os fatores levantados,
sem que haja prejuízo devido à falta de capacidade de análise?

4.3. Tentativas de melhorar o processo de previsão
O dia-a-dia do trabalho com a gestão da produtividade e a vivência de dificuldades
para fazerem a previsão despertaram neste autor a possibilidade de promover melhorias no
processo de previsão. As tentativas na direção de melhorar a o processo de previsão na
empresa-alvo nortearam-se pelo objetivo de torná-lo uma avaliação objetiva e mais completa,
e que refletisse a realidade das obras da empresa. Foram elaborados dois estudos: a
composição da nota de dificuldade e a análise estatística.
Outra melhoria consistiu em incorporar novos fatores à análise, por acreditar-se que
teriam relação com a variação da produtividade. Os fatores incorporados foram os seguintes:
- Pé-direito estrutural;
- Fator de Forma19 de pilares (perímetro / área de seção);
- Área de fôrma de pilares / Volume de pilares exceto cabeças;
- Área de fôrma de pilares / Área total de fôrmas;
- Fator de Forma de vigas (perímetro / área de seção);
19

A palavra “forma”, grafada sem acento, é semelhante à palavra “formato”. A palavra “fôrma”, grafada com
acento, indica o equipamento para moldar o concreto armado.
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- Área de fôrmas de viga / Área total de fôrmas;
- Área de fôrmas de laje / Área total de fôrmas.

4.3.1. Composição da nota de dificuldade

Diante da incapacidade de avaliar qualitativamente no banco de dados “M” obras de
“N” fatores simultaneamente, para compreender a dificuldade de um projeto, optou-se por
ponderar os fatores segundo a relevância que teriam na dificuldade construtiva de um projeto.
A ponderação pretende dar maior importância aos fatores que mais influenciam na
determinação do indicador de produtividade da superestrutura no momento da construção,
positiva ou negativamente.
Para completar o raciocínio, estabeleceu-se uma nota de dificuldade para avaliar a
dificuldade que decorre de cada fator analisado. A nota de dificuldade, calculada para cada
fator isoladamente, poderia ser estendida ao serviço de fôrmas como um todo, sendo uma
média ponderada das diferentes notas obtidas por cada fator levado em consideração. Em
última análise, a nota de dificuldade de uma estrutura permitiria avaliar, objetivamente, sua
dificuldade construtiva e compará-la diretamente com outras estruturas.
Em complemento, ao sistematizar o cálculo de notas de dificuldade das obras da
empresa, seria possível estabelecer uma relação direta entre as notas obtidas e os indicadores
atingidos. Desta forma, na previsão de produtividade do serviço de fôrmas de uma nova obra,
após avaliar-se a nota de dificuldade, a estimativa do indicador seria simples, conforme
indicado na Figura 40.
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Nota de Dificuldade

Figura 40 - Objetivo da composição da nota de dificuldade
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Os objetivos deste procedimento podem ser assim resumidos:
1) Tornar a previsão de produtividade com o banco de dados um processo
objetivo;
2) Definir a faixa de variação dos pesos a atribuir. Atribuir pesos aos fatores do
banco;
3) Avaliar a dificuldade executiva de cada obra analisada através de uma nota,
calculada pela média ponderada dos fatores correspondentes, segundo seus
pesos;
4) Estimar o indicador previsto para uma nova obra a partir do cálculo da nota de
dificuldade.
As notas, tanto de cada fator quanto do serviço de fôrmas, variam de zero a dez. Notas
maiores significam estruturas mais difíceis de serem construídas e, por conseguinte, com
produtividade pior.
Para cada fator específico, estabeleceu-se o seguinte critério para determinação da nota
de dificuldade: o “pior” valor registrado no banco de dados para este fator representa nota dez
de dificuldade (o mais difícil); o “melhor” valor registrado representa nota zero de dificuldade
(o mais fácil). Qualquer número obtido entre o “pior” e o “melhor” obtidos até então tem uma
nota intermediária.

RUP

Variação
inversamente
proporcional
Variação
diretamente
proporcional

fator
Figura 41 - Padrões procurados para identificar relação de proporcionalidade entre RUP e fatores
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A composição das notas, que será apresentada a seguir, tem três etapas:
1) Pontuação de cada fator (Tabela 6);
2) Notas parciais (Tabela 7);
3) Nota final (Tabela 8).
Na Tabela 6, a pontuação (F), que atribui notas maiores a estruturas mais difíceis, é
calculada por interpolação linear, posicionando o valor numérico (C) de cada fator (A) na
faixa de variação (D e E) verificada no banco de dados20.

Tabela 6 - Exemplo de cálculo da pontuação para fatores
(A)

(B)

(C)

PROPORC.
COM RUP

VALOR
FATOR

fator 1

direta

fator 2

FATOR

(D)

(E)

FAIXA DE VARIAÇÃO

(F)
PONTUAÇÃO

MÍN

MÁX

(0 A 10)

42%

0%

62%

6,77

direta

40,55

0,00

45,55

8,90

fator 3

direta

9,02

3,15

14,00

5,41

fator 4

direta

22,36

3,15

29,90

7,18

fator 5

inversa

1,25

0,00

1,25

0,00

fator 6

inversa

0,36

0,15

0,60

5,45

fator 7

inversa

0,37

0,15

0,60

5,12

fator 8

direta

36%

23%

52%

4,48

fator n

direta

22%

7%

47%

3,75

O cálculo da pontuação deve levar em conta ainda a relação de proporcionalidade (B)
entre os fatores e o indicador de produtividade, ou seja, se a relação é direta ou inversamente
proporcional, conforme ilustrado na Figura 41.
Calculada a pontuação para cada fator levantado, passa-se à ponderação para
composição da nota parcial de dificuldade, vista na Tabela 7. A nota parcial é, portanto, a
média ponderada da pontuação de cada fator segundo os pesos atribuídos.
Os pesos 7, 8 e 9 utilizados na Tabela 7 foram assim escolhidos e atribuídos à
pontuação de cada fator com o critério subjetivo exclusivo do autor21.

20

Estão sendo considerados apenas pavimentos-tipo neste trabalho.
A participação de outros profissionais na atribuição dos pesos aos fatores pode colaborar com a obtenção de
uma ponderação melhor balizada, mais independente das percepções pessoais ou da experiência de uma única
pessoa.
21
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Tabela 7 - Exemplo de cálculo da nota parcial
FATORES

PESO

PONTUAÇÃO
(0 A 10)

fator 1

9

6,77

fator 2

7

8,90

fator 3

7

5,41

fator 4

8

7,18

fator 5

7

0,00

fator 6

7

5,45

fator 7

8

5,12

fator 8

9

4,48

fator n

9

3,75

NOTA
PARCIAL

5,24

Para a Tabela 8, os pesos atribuídos (0,85, 1,18 e 0,69) correspondem aos
indicadores medianos de produtividade potencial global de fôrmas (RUPpot,glob) levantados
por SOUZA (2001). Esta atribuição foi feita de maneira a considerar o maior ou menor
“consumo” de homens-hora por metro quadrado de fôrma para cada peça, a partir de números
advindos de estudos confiáveis.
Tabela 8 - Exemplo de cálculo da nota final
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

PEÇAS

PESOS

FATORES

NOTAS
PARCIAIS

NOTA
FINAL

0,85

PILARES

fator P1
fator P2
fator P3

5,24

fator Pn

1,18

VIGAS

fator V1
fator V2
fator V3

4,08

fator Vn

0,69

LAJES

fator L1
fator L2
fator L3
fator Ln

7,42

5,29
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A nota parcial (d) tem este nome porque se refere a uma “parte” do serviço de
fôrmas: aos pilares, às vigas ou às lajes. Esta nota deve então ser ponderada (b) diante das
demais “partes” 22 (a), para que se calcule então a nota final de dificuldade (e).
Esta seqüência de cálculo foi programada em planilha e sua configuração é mostrada
no Quadro 18. O equacionamento para o cálculo da nota parcial e da nota final está
apresentado na Equação 8 e na Equação 9.
Em acréscimo ao que foi planejado (avaliar objetivamente a dificuldade executiva
do serviço), pode-se também classificar as diversas obras analisadas por este método segundo
sua dificuldade, produzindo uma classificação do tipo a obra x é mais difícil que a obra y
(...) e a obra mais difícil de todas é a obra z.”

Equação 8 - Cálculo da Nota Parcial de dificuldade

Nota parcial =

Pontuação fator1 ⋅ Peso fator 1 + Pontuação fator2 ⋅ Peso fator 2 + (...)
Peso fator 1 + Peso fator 2 + (...)

Equação 9 - Cálculo da Nota Final de dificuldade

Nota final =

22

Notaparcial,pilares ⋅ Peso pilares + Notaparcial,vigas ⋅ Pesovigas + Notaparcial,lajes ⋅ Pesolajes
Peso pilares + Pesovigas + Pesolajes

As escadas não estão sendo consideradas na análise por terem pouca representatividade na produção da fôrma
da superestrutura de um pavimento.
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Quadro 18 - Exemplo de cálculo completo da nota de dificuldade obtida para a Obra 3

Na composição da nota de dificuldade, a avaliação da relação de proporcionalidade
dos fatores para com o indicador de produtividade mereceu maior cuidado. No início do
desenvolvimento, esta avaliação foi feita subjetivamente. Entretanto, a elaboração de gráficos
“fator versus RUP” mostrou que havia equivoco em alguns pontos. Como ilustrou a Figura
41, espera-se que a variação, linear ou não, entre um e outro seja direta ou inversamente
proporcional.
Foram elaborados gráficos para cada fator analisado, que podem ser vistos no Anexo
A. Simultaneamente, procedeu-se a verificar o ajuste a alguma linha de tendência, avaliandose a qualidade deste ajuste pelo R-quadrado23, como visto na Figura 42.

23

Considera-se que um ajuste é satisfatório à medida que o R-quadrado da amostra mais se aproxima da unidade.
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Verificação de Proporcionalidade
1,40

RUPpot [Hh/m²]

1,20
1,00
0,80
0,60

y = 0,5796x - 0,9796

0,40

2

R = 0,5624

0,20
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Pé-direito estrutural [m ]

Figura 42 - Exemplo de verificação da proporcionalidade entre um fator e a RUP

Constatou-se também que havia fatores cujo comportamento diante da RUP não
apresentou padrão compreensível, o que seria indício de que poderia não haver correlação de
um com outro. Noutras palavras, o fator onde isto ocorresse poderia não ser significante para
a variação da produtividade. Isto, entretanto, somente poderia ser comprovado com análise
estatística.
As averiguações resultantes da análise gráfica foram incorporadas à composição da
nota de dificuldade, corrigindo avaliações de proporcionalidade equivocadas feitas
inicialmente.
A nova configuração da rotina de cálculo, com as referidas averiguações incorporadas,
será apresentada à frente.
Também se restringiu a faixa de pesos a serem atribuídos, para que a contribuição de
cada fator à dificuldade executiva da estrutura, que seria representada na nota final obtida, não
tivesse oscilações acentuadas entre um e outro. Noutras palavras, atribuir peso 2 a um fator e
peso 6 a outro significa que o segundo fator tem importância três vezes maior que o primeiro.
Assim, por se tratar de uma medida facilitadora do processo de decisão sem que haja rigor
matemático, optou-se por oscilar os pesos de 7 a 9, com números inteiros apenas.
Para as ponderações, foram testados conjuntos de três pesos (3, 4 e 5; 4, 5 e 6,25; 7, 8
e 9), a fim de caracterizar os fatores como “muito relevantes”, “pouco relevantes” ou
“medianamente relevantes”. Optou-se pelo conjunto de pesos 4, 5 e 6,25, por possuir variação
simétrica de 25% do peso “medianamente relevante” (5) para os pesos “pouco relevante” (4) e
“muito relevante” (6,25), conforme ilustrado na Figura 43.
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Figura 43 - Característica do conjunto de pesos escolhido

4.3.2. Análise estatística
Apesar dos avanços na compreensão do problema com o raciocínio da composição da
nota de dificuldade para estruturas, algumas etapas do raciocínio ainda careciam de análise
mais rigorosa e partiu-se para uma análise com maior rigor matemático.
Através de métodos estatísticos e com software adequado, foi possível obter resultados
relevantes nas análises, que mostraram maior consistência e que poderiam, inclusive,
contribuir para aperfeiçoar o cálculo da nota de dificuldade.
Pretende-se, com a análise estatística, determinar quais fatores de fato apresentam correlação
com os indicadores de produtividade, através de avaliação numérica direta pela matriz de
correlação.
A matriz, composta neste caso pelos fatores e pelo indicador de produtividade, calcula
a correlação estatística entre cada componente de entrada. É simétrica. Interessa como
resultado o grau de correlação alcançado em cada fator quando comparado com a RUP. Serve
inclusive de confirmação da avaliação de proporcionalidade feita em Excel, que se relatou
quanto aos gráficos, em anexo.
A matriz de correlação determina, portanto, quais fatores são relevantes na variação do
indicador de produtividade constatada. A partir destas informações, será possível descartar os
fatores que não mostraram significância, simplificando a análise da nota de dificuldade,
inclusive.
Com os fatores mais relevantes, é possível estabelecer uma regressão linear que
contemple estes fatores, determinando uma expressão de cálculo para o indicador de
produtividade.
Para melhorar a qualidade da resposta, retorna-se à matriz de correlação para se
tomar, dentre os fatores que apresentaram maior correlação com a RUP, somente os que têm
menor correlação mútua, de forma a fazer uso na regressão de fator de maior independência.
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De posse desta equação para o conjunto de dados existente, para uma obra futura
bastará levantar os fatores relacionados para obter uma estimativa do indicador de
produtividade a ser obtido.
A aplicação do algoritmo de clustering também é possível aos dados disponíveis para
fornecer como resultado o agrupamento identificado para as obras analisadas. O referido
algoritmo gera um dendrograma, onde é possível identificar uma hierarquia e o grau de
similaridade entre as obras.

Figura 44 - Ilustração do arranjo de dendrogramas
(Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Dendrograma>. Acesso em 15 dez. 2007)

O dendrograma, que tem aplicações específicas na Paleontologia e na Genética, será
especialmente útil para estimar com velocidade a produtividade prevista para uma nova obra
que se assemelhe com as demais previamente analisadas.
Considerando os pavimentos-tipo das obras do banco de dados, há hoje nove obras, o
que implica em se considerar oito fatores na análise. Nesta análise, o indicador de
produtividade é também considerado um fator na análise24. Portanto, restam sete fatores para
serem incluídos na análise.
Esta análise leva em conta, simultaneamente, todos os fatores informados na matriz de
entrada – neste caso, uma matriz 9 x 8 – calculando numericamente a distância euclidiana
entre cada componente (critério adotado no software). A análise cluster requer, para n obras,
n-1 fatores para trazer resultados consistentes.

24
Não necessariamente. A análise cluster pode ser feita com os fatores de produtividade apenas, o que facilita o
processo de previsão, pois o indicador de produtividade da obra em estudo não é conhecido.

Códigos

Fatores

Códigos

Fatores

A

(Área de Fôrma Pilares U,L,H,O)/ (Área Total Fôrma de
Pilares) (%)

Q

Mediana das Áreas das Seções Transversais Vigas [m²]

B

Área Característica de Fôrma Pilares U,L,H,O [m²]

R

Altura característica de Vigas [m]

C

Área Característica de Fôrma Pilares Retangulares [m²]

S

(Área de Fôrma de Vigas com h>60cm)/ (Área Todas as
Vigas) (%)

D

Área Característica de Fôrma Todos os Pilares [m²]

T

Comprimento Vigas Externas/Compr Total de Vigas (%)

E

Mediana das Áreas das Seções Pilares U,L,H,O [m²]

U

Área de Fôrma Vigas Externas/Área Total de Fôrmas de
Vigas (%)

F

Mediana das Áreas das Seções Pilares Retangulares [m²]

V

Soma Larguras Vigas Invertida/ Soma Larguras Todas as
Vigas (%)

G

Mediana das Áreas das Seções Todos os Pilares [m²]

W

Área Vigas Invertidas/ Área Total de Vigas (%)

H

Nº Pilares de Quina/ Nº Total de Pilares [%]

X

Nº Encontros/ Nº Vigas

I

Área de Pilares de Quina/ Área Total de Pilares [%]

Y

Nº Encontros/ Área Total Fôrmas de Viga

J

Pé-direito estrutural [m]

Z

Fator de Forma Vigas
(perímetro / área de seção) [m/m2]

K

Fator de Forma de Pilares
(soma perímetros / soma áreas de seção) [m/m2]

AA

Área de fôrmas de viga / Área total de fôrmas
[%]

L

Área de fôrma de pilares / Volume pilares exceto cabeças
[m2/m3]

AB

Espessura característica de lajes [m]

M

Área de fôrma de pilares / Área total de fôrmas
[%]

AC

Fator de Forma de Lajes
(Soma Perímetros/ Soma Áreas) [m]

N

Área Característica de Fôrmas de Viga [m²]

AD

Área de fôrmas de laje / Área total de fôrmas
[%]

O

Mediana dos Comprimentos de Viga [m]

AE

RUPpot
[Hh/m2]

P

Mediana das Larguras das Vigas [m]

AF

RUPcum
[Hh/m2]

Quadro 19 - Correspondência das componentes da matriz de correlação
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4.4. Resultados obtidos
As tentativas para melhorar a previsão de produtividade geraram os resultados que são
apresentados a seguir.
Os importantes resultados obtidos com a matriz de correlação afetaram também a
composição da nota de dificuldade e, por esta razão, são antecipados para a página seguinte.
Os 32 componentes analisados (30 fatores e 2 indicadores de produtividade)
resultaram numa matriz de correlação de 32 linhas por 32 colunas. Por ser simétrica,
apresenta-se somente a metade de suas células, abaixo da diagonal principal.
A relação de proporcionalidade entre cada componente da matriz também pode ser
verificada. Valores positivos indicam um par de componentes diretamente proporcionais.
Valores negativos, o contrário.
Por razões estéticas e de formatação, atribuiu-se letras ao nome de cada fator, caso
contrário não seria possível apresentar de forma condensada e legível toda a matriz. O Quadro
19 traz a nomenclatura.
A linha em destaque no Quadro 20, na cor laranja, corresponde à avaliação dos fatores
comparativamente ao indicador RUPpot (AE). A interpretação desta linha de informação
gerou o Quadro 21.
O grau de correlação é bastante variável entre os fatores. Observa-se também que
quase em todas as combinações a correlação dos fatores com os indicadores é maior para o
indicador de produtividade cumulativo (RUPcum). Apresenta-se a seguir a relação dos fatores
com maior correlação com o indicador de produtividade potencial. Sinal negativo indica
relação inversamente proporcional com o indicador em questão.

Quadro 20 - Matriz de correlação (fatores25 e indicadores26)

25
26

De A a AD
AE (RUPpot) e AF (RUPcum)
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4.4.1. Nota de dificuldade

O grau de correlação observado, no universo analisado, entre cada fator e a RUPpot é
apresentado com destaque no Quadro 21.

Quadro 21 - Informações reunidas na matriz de correlação
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As correlações verificadas com a RUPcum têm a mesma ordem de grandeza das
correlações com a RUPpot. Os dois indicadores, apesar de serem conceitualmente distintos,
possuem elevada semelhança de comportamento diante dos fatores analisados, conforme se
verifica, no Quadro 20, na correlação entre AE (RUPpot) e AF (RUPcum), cujo valor atingiu
0,97.
A constatação da irrelevância, para o universo analisado, de alguns fatores e a
verificação da relação de proporcionalidade possibilitou readequar o cálculo da nota de
dificuldade, conforme o Quadro 22. Há menor quantidade de fatores agora.

Quadro 22 - Nova composição da nota de dificuldade

A aplicação do novo formato para cálculo da nota de dificuldade para todas as obras
analisadas gerou novas notas, mostradas na Tabela 9.
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Tabela 9 - Resumo das notas calculadas segundo a nova configuração
Notas Parciais

Notas
Ponderadas
Finais

RUPpot
(Hh/m2)

RUPcum
(Hh/m2)

4,64

2,24

0,67

0,82

1,02

4,50

2,34

0,84

0,92

1,14

1,25

2,22

0,66

0,95

2,92

3,42

1,61

2,80

0,73

0,84

5

8,63

10,00

8,57

9,21

1,19

1,43

6

8,39

5,77

10,00

7,66

1,13

1,28

7

2,25

1,04

0,00

1,15

0,47

0,54

8

1,71

0,54

2,32

1,36

0,49

0,58

9

0,00

1,71

3,75

1,69

0,81

0,94

mín
máx

0,00
8,63

0,54
10,00

0,00
10,00

1,15
9,21

0,47
1,19

0,54
1,43

Obra

Pilares
0,85

Vigas
1,18

Lajes
0,69

1

1,45

1,41

2

2,42

3

4,52

4

Nesta tabela27, que tem em destaque os máximos e mínimos, observa-se que:


Os pilares mais difíceis de executar são os das obras 5 e 6;



As vigas mais difíceis são da obra 5;



As lajes mais difíceis são da obra 6;



Os pilares, vigas e lajes mais fáceis de executar são, respectivamente, das obras
9, 8 e 7;



A obra que recebeu a maior nota de dificuldade, portanto a de mais difícil
execução, foi a obra 5;



A obra que recebeu menor nota, portanto a de mais fácil execução, foi a obra 7;



As obras que receberam as maiores e menores notas de dificuldade,
respectivamente, também obtiveram a pior e a melhor produtividade;



Seria natural esperar a ocorrência de pelo menos uma nota parcial de valor
“zero” e de pelo menos uma nota parcial de valor “dez” tanto para pilares,
como para vigas e lajes. Entretanto, o universo de dados considerado é mais
extenso que o apresentado neste trabalho, contemplando também os
pavimentos não-tipo das obras estudadas, o que justifica a não ocorrência do
que foi prenunciado, na Tabela 9.

27

O fato de um determinado serviço receber nota zero para sua dificuldade não significa irrelevância total ou que
não existe dificuldade para sua execução, mas sim que, diante do histórico de dados existente, trata-se da
configuração geométrica mais fácil execução registrada até então.
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A Figura 45 traz o gráfico dos dados apresentados anteriormente. Nota-se que a
relação entre as notas e a RUP é diretamente proporcional, ou seja, estruturas com nota de
dificuldade maior têm indicadores de produtividade maiores (têm pior produtividade), ou seja,
são mais difíceis de produzir.

Figura 45 - Relação entre notas de dificuldade e indicadores de produtividade

A nota obtida para cada obra, tendo relação com a produtividade, pode indicar também
que o preço de contratação para sua execução deva seguir proporção semelhante. Ou seja,
notas altas significam estruturas mais difíceis e, portanto, mais caras de serem executadas.

4.4.2. Análise estatística

Os dados disponíveis, organizados na forma de matriz (obras versus fatores), foram
analisados com a geração de uma matriz de correlação. Segundo o universo de dados
analisado, esta matriz fornece dois tipos de informação:


Quais componentes da matriz apresentam correlação entre si;



Qual o grau de correlação entre estes componentes.

Para o problema posto em questão, a matriz de correlação fornece resposta para os
seguintes questionamentos:


Quais fatores apresentam correlação com os indicadores de produtividade?



Quais fatores apresentam correlação entre si?
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A resposta à primeira pergunta é mais importante para o que se está analisando aqui.
É importante lembrar que neste momento estão em análise apenas as obras para as
quais já se conhece o indicador de produtividade atingido.

Quadro 23 - Representação do conjunto de dados de entrada para geração da matriz de correlação

Para dar mais subsídios à previsão de produtividade, é possível estabelecer uma
regressão linear com os dados ora apresentados. Adota-se a seguinte estratégia:


Verificar

na

matriz

de

correlação

quais

fatores

se

relacionam

significativamente (valor numérico do fator com módulo maior do que 0,70)
com os indicadores de produtividade


Dentre os fatores eleitos segundo a condição anterior, selecionar os fatores que
têm baixa correlação entre si (módulo menor do que 0,60), de modo a se
trabalhar com variáveis independentes



Montar equacionamento que vincule o indicador de produtividade em função
dos fatores eleitos

Utilizar a(s) equação(ões) elaborada(s) e os dados da nova obra (os fatores
previamente levantados do projeto de fôrmas) e calcular o indicador de produtividade que será
obtido.
A análise da linha alaranjada do Quadro 20, onde estão as correlações verificadas entre
os fatores e a RUPpot, conduz aos resultados do Quadro 24.
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Quadro 24 - Fatores que apresentaram maior correlação com a RUPpot , em ordem decrescente

Como um dos objetivos da análise estatística, pensando na previsão de produtividade,
é equacionar uma relação dos fatores com o indicador RUP, a esta altura é possível fazê-lo
com uma regressão linear. Para se obter uma equação simplificada (com poucas variáveis
listadas) e que leve em conta fatores que tenham a maior independência possível entre si (de
maneira a reduzir redundâncias), é necessário voltar à matriz de correlação e identificar,
dentre os fatores do Quadro 24, quais possuem menor correlação entre si.
Para tanto, selecionaram-se os dados do banco e configurou-se nova matriz de entrada,
apresentada na Tabela 10:
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Tabela 10 - Banco de dados reduzido

A matriz de correlação resultante da nova análise é apresentada na Tabela 11:

Tabela 11 - Matriz de correlação dos fatores que apresentaram alta correlação
e para os quais se procuram baixas correlações

Consideram-se baixas correlações valores cujo módulo é menor que 0,60. Na Tabela
11, estão destacados em azul. A Tabela 12 traz a relação dos fatores que atendem a este
critério e que foram destacados na cor azul na tabela anterior.
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Tabela 12 - Fatores com baixa correlação mútua mostrados em ordem crescente, escolhidos segundo a Tabela 11

Considerando que, na Tabela 12, a partir da correlação entre AC e AA (inclusive) os
valores de correlação se elevam com maior intensidade, decide-se proceder à regressão linear
tomando apenas os fatores codificados como J, AA e G, além do próprio indicador de
produtividade (codificado como AE), que não consta nesta listagem.
Para realizar a regressão linear, a matriz considerada como entrada de dados é
mostrada na Tabela 13.
Tabela 13 - Matriz de entrada para a regressão linear28 com RUPpot

O extrato completo de informações da regressão linear é apresentado em anexo. Dele,
resultaram os dados mostrados na Equação 10.

Equação 10 - Regressão linear multivariável para RUPpot

RUPpot = −0,971 + 0,329 ⋅ G + 0,310 ⋅ J + 2,221 ⋅ AA
28

Cada linha de dados corresponde a uma obra analisada, segundo a seqüência já apresentada: Obra1, Obra2,
Obra3 etc.
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Para esta regressão, dois parâmetros que são referência para a qualidade do ajuste feito
estão mostrados a seguir:


R² = 0,86



F de significação = 0,015

Os valores destes parâmetros indicam que o ajuste é de boa qualidade, ou seja, que os
fatores codificados como G, J e AA serão bons aproximadores da RUPpot quando calculados
segundo os parâmetros da Equação 10.
Na prática, isto significa que, de posse dos fatores G, J e AA será possível fazer a
previsão de produtividade com razoável acerto, segundo a Equação 10, não sendo necessário
levantar os demais fatores listados no Quadro 19.
Para manter apenas três variáveis na regressão linear e segundo os critérios adotados
(eleger os fatores que apresentam maior correlação com o indicador de produtividade e,
dentre estes, eleger os que têm menor correlação mútua), não há fatores relativos às fôrmas de
lajes na Equação 10 e na Equação 11. O quarto fator que poderia ser incluso no
equacionamento seria justamente o que se refere às lajes, o fator AC (Tabela 12).
Analogamente para RUPcum, são usados os dados da Tabela 14:

Tabela 14 - Matriz de entrada para a regressão linear com RUPcum

A regressão linear para estes dados resultaram na Equação 11:

Equação 11 - Regressão linear multivariável para RUPcum

RUPcum = −1,026 + 0,505 ⋅ G + 0,322 ⋅ J + 2,551⋅ AA
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Os parâmetros de referência para a qualidade do ajuste feito são os seguintes:


R² = 0,89



F de significação = 0,008

Como se vê, a regressão linear com a RUPcum se mostrou melhor se comparada com
a RUPpot.

A análise com o algoritmo de clustering29 permite identificar agrupamentos dentre as
obras analisadas. A matriz de entrada, que respeita as condições necessárias ao clustering
(com 9 obras e 9-1= 8 fatores, sendo um deles o próprio indicador de produtividade)
apresentadas em 4.3.2, está apresentada na Tabela 15.

Tabela 15 - Matriz de entrada para o clustering, com 9 obras e 9-1= 8 fatores
(sendo 1 deles a própria RUPpot, “AE”)

29

Para a análise de clustering foi utilizado o software gratuito “Past”, disponível em
http://folk.uio.no/ohammer/past/

OBRA8

4

OBRA7

OBRA1

3

OBRA3

OBRA9

2

OBRA4

OBRA6

1

OBRA2

OBRA5
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5

6

7

8

9

0

-0,8

-1,6

Grau de Similaridade

-2,4

-3,2

-4

-4,8

-5,6

-6,4

-7,2

-8
0

Obras

Figura 46 - Dendrograma das obras analisadas

O comprimento vertical das chaves indica a “distância de similaridade” das amostras –
no caso, das obras. Obras vinculadas com chaves “curtas” podem ser interpretadas como
sendo mais similares que as demais.
Interpreta-se da Figura 46 que:


Há diferentes níveis de semelhança constatados;



A maior proximidade (semelhança dos dados computados) foi verificada para
os pares Obra 1 / Obra 2 e Obra 7 / Obra 8;



As obras 5 e 6 se agruparam, mas têm características semelhantes às demais;



Há dois “eixos principais”, sendo que é possível distinguir 3 grupos de obras
que se assemelham entre si.

Os agrupamentos são de grande uso para a previsão de produtividade, já que se pode
inferir através deles os indicadores que devem ser atingidos nas obras que ainda se
encontrarem em estudo. Para as obras já concluídas, dá resposta ao questionamento que se
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fazia quando da composição da nota de dificuldade de estruturas: quais obras mais se
assemelham entre si. É uma tratativa mais direcionada, baseada em critérios estatísticos
(matriz de dados).
De posse do dendrograma, é possível estimar o indicador de produtividade com maior
precisão, tendo em vista que os grupos de obras semelhantes estão definidos.
O dendrograma traz contribuição à previsão de produtividade quando se desejar fazer
a previsão, tomando uma nova obra em comparação com as obras já concluídas e agrupadas, e
para as quais se conhecerá o indicador atingido. Isto é valioso diante da grande quantidade de
fatores levantados para todas as obras, quando se torna difícil identificar agrupamentos no
banco de dados.
Neste caso, um dos parâmetros não será conhecido: o indicador de produtividade, que
é justamente o que se quer determinar. Para enriquecer a análise, é possível inserir na análise
outro fator, tomando-o para todas as obras em comparação. O dendrograma a ser gerado
indicará, diante dos agrupamentos já compostos anteriormente, onde ficará inserida a obra em
estudo, em comparação com as demais.
Cabe ressaltar que, na análise cluster, os fatores inseridos são considerados como de
mesma valia, ou seja, têm o mesmo peso entre si. Não há nenhum fator mais importante que
outro. É um critério puramente estatístico.
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4.4.3. Comparação de três ferramentas de previsão distintas

A empresa-alvo possui obras em diferentes fases construtivas. Na ocasião da
elaboração deste trabalho, uma delas, denominada aqui de Obra 10, estava em condições de
servir de comparação para o que se desenvolveu neste trabalho para previsão da
produtividade.
Apresenta-se o desenho esquemático das fôrmas dos pavimentos-tipo na Figura 47:

Figura 47 - Projeto de fôrmas dos pavimentos-tipo da Obra 10

A Obra 10 consiste de três torres residenciais de 19, 20 e 20 pavimentos-tipo,
localizadas na zona norte da cidade de São Paulo. Chamam à atenção visualmente no projeto
de fôrmas:


a simetria (formato H);



o grande número de pilares, totalizando 56 unidades, todos retangulares;



os grandes panos de laje;



a regularidade geométrica das vigas (com altura igual e sem variações de seção em sua
maioria).
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Apesar do número de três torres e de suas alturas, não haverá grua durante a execução
da estrutura.
Para a previsão de produtividade do serviço de fôrmas desta obra, serão utilizadas as
três alternativas discutidas neste trabalho:


uso das réguas de produtividade;



cálculo da nota de dificuldade;



aplicação da equação determinada por regressão linear a partir da análise da matriz de
correlação e elaboração de novo dendrograma.
As quantidades de serviço (áreas de fôrmas) referentes ao projeto da Obra 10 foram

levantadas e estão apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 - Área de fôrmas (m²) do pavimento-tipo da Obra 10
Pilar

159

Viga

325

Laje

432

Escada

16

Total

932

Os fatores necessários à previsão da produtividade foram levantados e constam do
Quadro 25.

Fatores considerados

Valor

G

Mediana das Áreas das Seções de
Todos os Pilares [m²]

0,17

J

Pé-direito estrutural [m]

2,77

AA

Área de fôrma de vigas /
Área total de fôrmas
[%]

35%

Quadro 25 - Fatores levantados para a Obra 10

Passa-se então à previsão feita com auxílio das réguas de produtividade, mostradas a
seguir. Para fazê-la com este recurso determina-se em cada par de características apresentadas
qual corresponde melhor ao projeto analisado, indicando a escolha com um “x”. Concluídas
as marcações, observa-se a variação de valores indicada na régua (mínimo, mediana e
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máximo) e contrapõe-se a quantidade de “x” anotados do lado esquerdo (tendência a menor
valor) e para a direita (tendência a maior valor).
Os indicadores resultantes são cumulativos. As réguas não determinam valores exatos
para o indicador de produtividade, deixando a cargo de quem as usa esta decisão. Neste ponto,
é relevante a experiência de quem usa a régua para obter indicadores próximos aos que de fato
serão verificados posteriormente.
A aplicação das réguas para a Obra 10 levou aos resultados a seguir. O Quadro 26 traz
a previsão para pilares.

PILARES (montagem e desmontagem)
Fôrma “pronta”
Carpinteiro (Hh/m2)
3, 5, 8 ou 12 reaproveitamentos
0,52

Nivelamento direto nos painéis em vez de nos gastalhos

0,94

1,80

X

Nivelamento nos gastalhos em vez de nos painéis

Aprumar pontaletes em vez de painel completo

X

Aprumar painel completo em vez de somente os pontaletes

Área grande de seção transversal de pilar

X

Área pequena de seção transversal de pilar

Locação de fôrmas com equipamentos a laser

X

Locação de fôrmas convencional

Tirantes de pilares predominantemente externos

X

Tirantes de pilares predominantemente internos

Serviço caracterizado por condições favoráveis: Ciclos
curtos de menos de duas semanas por pavimento, pouco ou
nenhum retrabalho, fatores climáticos favoráveis,
rotatividade baixa, inexistência de problemas com a
remuneração de operários

X

Serviço caracterizado por condições desfavoráveis: Ciclos
longos de mais de duas semanas por pavimento,
retrabalhos, ocorrências climáticas prejudiciais, rotatividade
alta, problemas com a remuneração de operários

RUPcum pilar: 0,94 Hh/m²
Quadro 26 - Previsão para fôrmas de pilares com régua

O Quadro 27 traz a previsão para vigas.
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VIGAS (montagem e desmontagem)
Fôrma “pronta”
Carpinteiro (Hh/m2)
3, 5, 8 ou 12 reaproveitamentos
0,73

1,18

Estrutura de geometria fácil

2,60

X

Comprimento da viga elevado

Estrutura de geometria difícil
X

Comprimento de viga pequeno

Ausência de tirantes na lateral das vigas

X

Existência de tirantes na lateral das vigas

Serviço caracterizado por condições favoráveis: Ciclos
curtos de menos de duas semanas por pavimento, pouco ou
nenhum retrabalho, fatores climáticos favoráveis,
rotatividade baixa, inexistência de problemas com a
remuneração de operários

X

Serviço caracterizado por condições desfavoráveis: Ciclos
longos de mais de duas semanas por pavimento,
retrabalhos, ocorrências climáticas prejudiciais, rotatividade
alta, problemas com a remuneração de operários

RUPcum vigas: 0,95 Hh/m²
Quadro 27 - Previsão para fôrmas de vigas com régua

O Quadro 28 traz a previsão para lajes.
LAJES (montagem e desmontagem)
Fôrma “pronta”
Carpinteiro (Hh/m2)
3, 5, 8 ou 12 reaproveitamentos

0,33

0,69

Lajes planas

0,96

X

Lajes com vigas

Panos grandes de lajes

X

Panos pequenos de lajes

Serviço caracterizado por condições favoráveis: Ciclos
curtos de menos de duas semanas por pavimento, pouco ou
nenhum retrabalho, fatores climáticos favoráveis,
rotatividade baixa, inexistência de problemas com a
remuneração de operários

X

Serviço caracterizado por condições desfavoráveis: Ciclos
longos de mais de duas semanas por pavimento,
retrabalhos, ocorrências climáticas prejudiciais, rotatividade
alta, problemas com a remuneração de operários

RUPcum lajes: 0,50 Hh/m²
Quadro 28 - Previsão para fôrmas de lajes com régua

O Quadro 29 traz a previsão para escadas.
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ESCADAS (montagem e desmontagem)
Fôrma “pronta”
Carpinteiro (Hh/m2)
3, 5, 8 ou 12 reaproveitamentos
1,78

1,93

Fôrma da escada é feita depois de o pavimento estar
executado, ou seja, a fôrma da escada independe
da fôrma do pavimento
Serviço caracterizado por condições favoráveis: Ciclos
curtos de menos de duas semanas por pavimento, pouco ou
nenhum retrabalho, fatores climáticos favoráveis,
rotatividade baixa, inexistência de problemas com a
remuneração de operários

2,64

X

X

Fôrma da escada feita juntamente com a fôrma do
pavimento, interagindo fortemente com as demais
fôrmas do pavimento
Serviço caracterizado por condições desfavoráveis: Ciclos
longos de mais de duas semanas por pavimento,
retrabalhos, ocorrências climáticas prejudiciais, rotatividade
alta, problemas com a remuneração de operários

RUPcum escadas: 1,93 Hh/m²
Quadro 29 - Previsão para fôrmas de escadas com régua

Feita a previsão para cada subserviço com as réguas, deve-se agora determinar qual a
produtividade prevista para o serviço como um todo, ponderando as produtividades dos
subserviços segundo as quantidades de serviço a que correspondem, da seguinte maneira:
O cálculo final da RUPcum é feito pela ponderação dos indicadores de produtividade
determinados a partir das réguas dos subserviços segundo as quantidades de serviço
correspondentes. O cálculo final gera o indicador para o serviço de fôrmas.

Equação 12 - Cálculo da RUP a partir dos subserviços

 RUPcum, pilar ⋅ A pilar + RUPcum,viga ⋅ Aviga + RUPcum,laje ⋅ Alaje + RUPcum,escada ⋅ Aescada 

RUPcum = 


A
+
A
+
A
+
A
pilar
viga
laje
escada


A resolução da Equação 12 com as informações determinadas nas réguas de
produtividade e com os dados da Tabela 16 leva a RUPcum = 0,76 Hh/m².
Já o cálculo da nota de dificuldade, segundo o Quadro 30, leva a:
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Quadro 30 - Composição da nota de dificuldade para a Obra 1030

A nota final de 0,89, dentro de uma variação possível de zero a dez, pode ser
considerada bastante baixa, o que indica uma estrutura teoricamente fácil de ser executada.
Cumprindo a idéia proposta na Figura 40, toma-se a equação da linha de tendência
apresentada na Figura 45, calcula-se a RUPpot prevista:

Equação 13 - Equação que vincula a nota final à RUPpot

RUPpot = 0,078 ⋅ NotaFinal + 0,509

A partir da Equação 13, chega-se a RUPpot = 0,58 Hh/m². O mesmo pode ser feito para a RUPcum,
com a

Equação 14:

Equação 14 - Equação que vincula a nota final à RUPcum

RUPcum = 0,09 ⋅ NotaFinal + 0,615

30

A pontuação obtida para o fator “mediana dos comprimentos de vigas” é negativa. Isto se deve ao fato de que,
até então, não havia registro no banco de dados de valores diferentes dos contidos na faixa de variação. A faixa
de variação deverá ser atualizada para usos futuros, mas aqui foi mantida a título de ilustração e sem prejuízo à
correção do cálculo da nota.
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A partir da
Equação 14,

chega-se a RUPcum = 0,70 Hh/m².

A aplicação da equação determinada por regressão linear a partir da matriz de
correlação (Equação 10), segundo os dados do Quadro 25 - Fatores levantados para a Obra 10,
leva a Equação 15:

Equação 15 - Aplicação da equação determinada por regressão linear para RUPpot

RUPpot = −0,971 + 0,329 ⋅ 0,17 + 0,310 ⋅ 2,77 + 2,221⋅ 0,35

Resolvendo a Equação 15, chega-se a RUPpot = 0,72 Hh/m². O mesmo pode ser feito
para a RUPcum, com a Equação 16:

Equação 16 - Aplicação da equação determinada por regressão linear para RUPcum

RUPcum = −1,026 + 0,505 ⋅ 0,17 + 0,322 ⋅ 2,77 + 2,551⋅ 0,35
Resolvendo a Equação 16, chega-se a RUPcum = 0,84 Hh/m².
Para elaborar um dendrograma que inclua a Obra 10 e que permita assim a
compreensão de sua semelhança diante das demais, foram utilizados os dados da Tabela 17:
Tabela 17 - Matriz para elaboração de dendrograma com inclusão da Obra 1031

31

Nota-se a exclusão do fator AE (RUPpot) (desconhecido para a Obra 10) e a inclusão das colunas com os
fatores Q e K , para preservação da relação: para 10 obras, 10-1 = 9 fatores.

120
Estes dados geraram o dendrograma da Figura 48, onde é possível observar que a Obra
10 posicionou-se como tendo maior similaridade com a Obra 8 (RUPpot = 0,49 Hh/m²;
RUPcum = 0,58Hh/m²), como era de se esperar, em função da característica de simetria e
regularidade geométrica das peças que compõe a fôrma dos pavimentos-tipo destas obras.
Esperava-se, entretanto, que a Obra 10 mostrasse, no dendrograma, semelhança
também com a Obra 2 (RUPpot = 0,84 Hh/m², RUPcum = 0,92 Hh/m²), pelas mesmas

OBRA6

OBRA5

OBRA4

OBRA3

OBRA10

OBRA8

OBRA7

OBRA9

OBRA2

OBRA1

características da Obra 8, o que não aconteceu.

-1

-2

Grau de Similaridade

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
0

1,2

2,4

3,6

4,8

6

7,2

8,4

9,6

10,8

Figura 48 - Dendrograma para auxiliar a previsão da produtividade da Obra 10

Os valores previstos para RUPpot e RUPcum referentes à Obra 10 estão resumidos no
Quadro 31:

121

Ferramenta utilizada
na previsão da Obra 10

RUPpot

RUPcum

Réguas

---

0,76

Nota de dificuldade

0,58

0,70

Regressão linear

0,72

0,84

Clustering (dendrograma;

0,49

0,58

similaridade com a Obra 8)

(Hh/m2)

(Hh/m2)

Quadro 31 - Comparação entre indicadores previstos para a Obra 10

Pode-se arranjar graficamente os dados apresentados no Quadro 31, a fim de melhorar
a compreensão32, como mostra a Figura 49.

Figura 49 - Comparação gráfica dos indicadores previstos para o serviço de fôrmas da Obra 10

A previsão dos indicadores RUPpot e RUPcum para a Obra 10, segundo as quatro
ferramentas abordadas, ainda não encerra a análise de dados do trabalho.
Como os indicadores reais da Obra 10 não estavam disponíveis na ocasião da
elaboração deste trabalho, a comparação entre os indicadores previstos e os indicadores de
fato obtidos, que mostraria o grau de aproximação das estimativas, não será possível de ser
feita para a obra em questão. Entretanto, visando propiciar esta avaliação, foram feitas
32

Estimou-se o indicador RUPpot a partir do indicador RUPcum gerado pelas “réguas de produtividade” (em
destaque na Figura 49), conforme o fator de correção estabelecido por SOUZA (2001), considerando a situação
mais desfavorável: RUPcum = 1,20 . RUPpot
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previsões de produtividade “retroativas” para as nove obras analisadas. O Quadro 32 traz,
para cada obra e para cada uma das quatro ferramentas, os indicadores RUPpot e RUPcum
“previstos”, bem como o percentual de variação em relação aos indicadores que foram
efetivamente obtidos.
Obra

Indicadores
Previstos
(Hh/m2)

Ferramentas
Réguas de
Produtividade

Nota de
Dificuldade

Regressão
Linear

Algoritmo de
Clustering

Indicadores
Obtidos
(Hh/m2)

RUPpot

0,63

-6%

0,68

2%

0,66

-1%

0,84

25%

0,67

RUPcum

0,79

-4%

0,82

0%

0,78

-5%

0,92

12%

0,82

RUPpot

0,54

-35%

0,69

-18%

0,63

-25%

0,67

-20%

0,84

RUPcum

0,68

-26%

0,83

-10%

0,76

-17%

0,82

-11%

0,92

RUPpot

0,59

-14%

0,68

-1%

0,72

5%

0,48

-30%

0,69

RUPcum

0,74

-26%

0,81

-19%

0,86

-14%

0,56

-44%

1,00

RUPpot

0,78

7%

0,73

0%

0,79

8%

0,69

-5%

0,73

RUPcum

0,98

17%

0,87

3%

0,93

11%

1,00

19%

0,84

RUPpot

0,72

-39%

1,23

3%

1,23

4%

1,13

-5%

1,19

RUPcum

0,90

-37%

1,44

1%

1,47

3%

1,28

-10%

1,43

RUPpot

0,88

-22%

1,11

-2%

1,07

-6%

1,19

5%

1,13

RUPcum

1,10

-14%

1,30

2%

1,25

-2%

1,43

12%

1,28

RUPpot

0,66

41%

0,60

28%

0,59

25%

0,49

4%

0,47

RUPcum

0,83

54%

0,72

33%

0,70

30%

0,58

7%

0,54

RUPpot

0,59

21%

0,62

26%

0,51

5%

0,47

-4%

0,49

RUPcum

0,74

28%

0,74

27%

0,62

7%

0,54

-7%

0,58

RUPpot

0,67

-17%

0,64

-21%

0,79

-3%

0,76

-7%

0,81

RUPcum

0,84

-11%

0,77

-18%

0,92

-2%

0,87

-7%

0,94

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Variação
para
RUPpot

Variação
para
RUPcum

mínimo

-39%

-21%

-25%

-30%

mediana

-14%

0%

4%

-5%

máximo

41%

28%

25%

25%

desvio padrão

26%

16%

13%

16%

mínimo

-37%

-19%

-17%

-44%

mediana

-11%

1%

-2%

-7%

máximo

54%

33%

30%

19%

desvio padrão

29%

18%

14%

19%

Quadro 32 – Comparação entre indicadores previstos com as quatro ferramentas e indicadores obtidos,
para as obras já concluídas

Para as previsões “retroativas”, cabem as seguintes ressalvas:
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•

Os indicadores RUPpot para as réguas de produtividade foram calculados
conforme a nota 32, considerando (RUPcum = 1,2 . RUPpot);

•

O cálculo dos indicadores para a Nota de Dificuldade foi feito segundo os
dados da Tabela 9 e as equações das linhas de tendência mostradas no gráfico
da Figura 45 (Equação 13 e Equação 14);

•

Para a Regressão Linear, foram utilizadas a Equação 10 e a Equação 11 e os
fatores indicados na Tabela 14;

•

Para o Algoritmo de Clustering, foi utilizado como referência o dendrograma
da Figura 46. Os indicadores para cada obra foram assumidos de outra(s)
obra(s) semelhante(s). Em alguns casos, calcularam-se indicadores médios das
obras assemelhadas, quando a semelhança se deu com duas obras
simultaneamente.

•

Os indicadores da coluna “indicadores obtidos” foram extraídos do Quadro 15.

A maneira encontrada para tentar avaliar o grau de aproximação dos indicadores
previstos segundo as ferramentas estudadas, ainda que não seja a ideal, possibilita uma
avaliação prévia da eficiência de cada ferramenta em cumprir o propósito da previsão da
produtividade para o serviço de fôrmas.
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5. Conclusões
O desenvolvimento da dissertação se deu conforme as proposições iniciais e, em sua
conformação final, acredita-se, contribui aos estudos de produtividade da Construção Civil, ao
aprofundar-se na questão da previsão de produtividade auxiliada por um histórico de dados de
fatores levantados.
O trabalho evoluiu consideravelmente a partir do exame de qualificação, quando
passou do propósito de fazer um diagnóstico dos indicadores de produtividade do serviço de
fôrmas nos canteiros da empresa-alvo, para efetivamente discutir a influência das variáveis
decorrentes da geometria do projeto de fôrmas nos indicadores de produtividade, visando
subsidiar a previsão de indicadores para obras futuras.
A evolução do trabalho contribuiu também para conquistas pessoais do autor, no
sentido de aumentar a capacidade de diagnóstico e síntese dos condicionantes e situações
verificadas no cotidiano da gestão desenvolvida.
O enfoque dado à previsão da produtividade visou acrescentar mais ferramentas ao
processo, que dessem tratamento mais direcionado às “réguas de produtividade” (que de fato
foram um grande avanço), além de atender ao anseio da empresa-alvo de viabilizar a
realização de previsões de produtividade fazendo uso de todos os dados reunidos no banco de
dados de fatores e indicadores. Considera-se que o histórico de dados levantados (fatores e
indicadores referentes aos projetos) é um recurso valioso para balizar a previsão da
produtividade, já que reflete a história e a cultura de trabalho das obras e subempreiteiras que
trabalharam com a empresa e que por isso não pode ser ignorado.
Fazer previsões de produtividade com o banco de dados sem recurso computacional
confrontou o autor com dificuldades que motivaram a busca de ferramentas que pudessem
colaborar no encaminhamento desta tarefa. Dentre as principais dificuldades e constatações,
pode-se citar:
•

Existência de muitos critérios (fatores) para tomada de decisão;

•

Dificuldade de fazer a avaliação simultânea de todos os critérios (fatores) sem
o uso de planilha eletrônica ou recurso equivalente;

•

Parece razoável supor que alguns fatores sejam mais relevantes que outros na
definição da produtividade (análise estatística é necessária);

•

Não-definição objetiva de como avaliar a dificuldade construtiva de um
projeto: diferentes usuários chegariam a diferentes conclusões;
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•

Quando o banco de dados possuir número elevado de obras (maior que 20) será
difícil fazer uso de todos os dados registrados para uma nova previsão,
manualmente.

As ferramentas com que se trabalhou para este intuito, além das “réguas de
produtividade” foram:
•

Composição de nota de dificuldade;

•

Algoritmo de clustering, com a elaboração de dendrograma;

•

Regressão linear multivariável.

Trabalhando sempre com fatores de conteúdo33, ligados à geometria da superestrutura
(e, conseqüentemente, à geometria do projeto de fôrmas), verifica-se que tais fatores
caracterizam a dificuldade de cada projeto e influenciam os indicadores de produtividade do
serviço.
Esta constatação leva ao raciocínio da retroalimentação: os projetistas devem levar em
conta na concepção de projetos o impacto que as características geométricas causarão sobre a
produtividade da execução dos serviços de construção, dentre os quais o serviço de fôrmas.
BATLOUNI NETO (2003) aborda a mesma preocupação.
A inserção no dia-a-dia de trabalho de uma organização consciente da necessidade de
gerir recursos com eficiência em prol da competitividade fez este autor se deparar com o
imperativo de ajustar a gestão da produtividade a uma resolução enxuta, que trabalhasse com
dados e questões de maior significação. Com esta preocupação empresarial e sem desmerecer
qualquer esforço feito pelos pesquisadores que se detiveram em esmiuçar circunstâncias mais
específicas do modelo dos fatores e suas aplicações, o trabalho procurou apontar os fatores
que se mostraram mais relevantes para as obras analisadas.
OBATA (2000) ao abordar a relação entre qualidade e produtividade não encontrou
uma relação consistente entre indicadores de produtividade de mão-de-obra e indicadores de
qualidade de peças concretadas em estruturas de concreto armado (concretagens de pilares e
concretagens de vigas e lajes). Não se verificou, nas situações que estudou, portanto, que
aumentar a produtividade implica reduzir a qualidade. É um apoio ao avanço do estudo do
tema que este trabalho abordou. E permanece o alerta para que as empresas construtoras se

33

O escoramento, que é um fator de conteúdo relevante para o serviço de fôrmas, não foi considerado nas
análises pelas razões que foram apresentadas na introdução do trabalho.
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empenhem no sentido de manter equilibrada a relação “qualidade e produtividade”, sem
permitir que uma avance em detrimento da outra.

5.1.

Objetivos alcançados e constatações sobre os resultados

Considera-se que os objetivos propostos para o trabalho foram alcançados e que são
importantes para a continuidade dos estudos sobre o assunto.
Traduzir as características geométricas do projeto de fôrmas em termos de dificuldade
executiva, bem como associar valores de indicadores de produtividade de mão-de-obra a
serem obtidos em decorrência desta dificuldade é relevante para a gestão da produtividade.
Tirar proveito disto para direcionar a previsão de produtividade, razão maior deste trabalho,
também o é.
Considerando os 30 fatores de conteúdo (que caracterizam a geometria) apurados dos
projetos de fôrmas da empresa-alvo, apenas 9 deles apresentaram correlação considerada
“relevante” com os indicadores de produtividade, para o universo de 9 obras analisadas,
segundo o Quadro 21. Sugere-se, diante disto, que um menor número de fatores seja
acompanhado, propiciando maior domínio sobre o comportamento de cada um deles.
Este autor, desde o início, teve a expectativa de verificar uma relação direta e evidente
entre características geométricas desfavoráveis do projeto de fôrmas (vigas muito altas, pédireito elevado, existência de curvas, assimetria em planta etc.) e indicadores de produtividade
desfavoráveis (ruins), e vice-versa. Segundo esta expectativa, os indicadores da Obra 8, que
tem geometria bastante favorável (simetria em planta, vigas de mesma altura, todos os pilares
retangulares etc.) deveriam ser melhores que os da Obra 7, que tem geometria desfavorável
(vigas curvas, existência de pilares não-retangulares, assimetria em planta etc.),
comparativamente. Não foi, entretanto, o que se verificou no caso citado: as duas obras
apresentaram indicadores muito próximos (ver Quadro 15), apesar da geometria distinta.
Entretanto, os fatores de conteúdo não são os únicos e em alguns casos podem não ser
os mais importantes na determinação da produtividade. Fatores (de contexto) como
remuneração, equipamentos disponíveis, regularidade no fornecimento de materiais,
treinamento, experiência e motivação dos trabalhadores são tão ou mais importantes que os
primeiros.
Na situação descrita os fatores de contexto, que não são tratados neste trabalho,
pesaram mais nos resultados, tais como: remuneração do empreiteiro (valor pago por metro
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cúbico de superestrutura produzida) e seu reflexo na remuneração ajustada com os operários,
capacitação da equipe de operários e encarregados alocada em cada obra etc.
Para as demais obras, diferentemente do relato anterior, as características geométricas
impactaram nos indicadores de produtividade segundo o raciocínio proposto. Considera-se,
assim, que obras (projetos) de geometria mais difícil são de mais difícil execução e implicam
em serviços com produtividade menor. A Figura 1, apresentada no início do trabalho, mostra
claramente que há obras com “patamares” distintos de produtividade, decorrentes de graus
distintos de dificuldade.
Em relação às ferramentas utilizadas neste trabalho na tentativa de encaminhar uma
resolução à questão posta como ponto central da discussão, resume-se no Quadro 33 as
principais características identificadas.

Ferramentas

Vantagens



Réguas de
Produtividade



Inovador e de uso ágil
Independe do número de obras
previamente acompanhadas
Orientação quanto à amplitude
de variação dos indicadores

Desvantagens






Composição da
Nota de Dificuldade







Clustering
(Dendrograma)




Regressão
Linear






Fácil compreensão
Abarca o histórico de dados
Possibilita escalonar graus de
dificuldade dos serviços

Agrupa as obras pela semelhança
verificada pelo conjunto de
fatores e indicadores verificados
Agilidade na previsão do
indicador de produtividade
Possibilidade de verificação por
comparação subjetiva
Critério puramente estatístico
Considera, simultaneamente,
todos os fatores e indicadores
levantados (matriz de correlação)
Maior confiabilidade












Carece de direcionamento quando
se dispõe de dados mais
específicos
Não contempla o histórico de
atividades e dados da empresa
Assume variações lineares para os
indicadores
Ponderação da relevância de cada
fator é feita subjetivamente, sem
rigor matemático
Analisa cada fator isoladamente,
sem considerar a simultaneidade de
efeitos
Necessita de software estatístico
específico
Assume integralmente os valores
verificados para a obra mais
semelhante, sem interpolações
A qualidade da previsão depende
severamente do número de obras
previamente analisadas
Por assumir relações lineares entre
fatores e indicadores, pode
apresentar desvios nas
extrapolações (quando a estimativa
se encontra fora do intervalo
previamente analisado)

Quadro 33 - Comparativo das ferramentas de previsão analisadas
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A composição da nota de dificuldade, a análise de clustering (dendrograma) e a
regressão linear, subsidiadas pela matriz de correlação de fatores e indicadores são
ferramentas úteis à etapa de previsão e dão apoio ao uso das réguas de produtividade.
Os indicadores previstos para a Obra 10 com auxílio das ferramentas apresentadas
precisariam ainda ser comparados com os indicadores de fato obtidos, para se aferir a precisão
da previsão. Para esta obra, os indicadores gerados pelo algoritmo de clustering destoaram em
relação aos demais (Figura 49).
A simulação feita no Quadro 32 quanto à aproximação dos indicadores previstos com
as quatro ferramentas. Nota-se naquele quadro que a variação verificada para os indicadores
calculados com as réguas de produtividade é grande, resultado provável dos poucos fatores de
ponderação pré-estipulados para esta ferramenta. O universo de obras considerado quando da
elaboração destas réguas pode também ser uma justificativa: podem ter sido consideradas
obras que não se assemelham às que foram analisadas aqui.
Outras constatações podem ser feitas para os dados apresentados no Quadro 32:
•

Para a Obra 2 as variações foram elevadas, em todas as ferramentas;

•

Para as obras 5 e 6 e exceto para as réguas de produtividade, o acerto para o
indicador RUPpot foi elevado;

•

Como era de se esperar, a regressão linear apresenta as menores variações, já
que está ajustada exatamente para os dados daquelas nove obras analisadas;

•

Apresentaram melhor ajuste aos valores reais as previsões feitas com as
seguintes ferramentas, nesta ordem: regressão linear, nota de dificuldade,
clustering e réguas.

À exceção das réguas de produtividade34, as demais ferramentas tendem a alcançar
maior ajuste entre indicadores previstos e indicadores obtidos à medida que mais obras forem
acrescentadas ao banco de dados de fatores e indicadores.
Apesar de o cálculo do indicador RUPcum levar em consideração os efeitos das
anormalidades que perturbam a execução do serviço, foi com este indicador que foram
obtidos os melhores ajustes das ferramentas de previsão e também com os fatores, como pode
ser verificado tanto na matriz de correlação como nos gráficos do Anexo A. Esperava-se que
os ajustes fossem melhores com o indicador RUPpot, já que este indicador é calculado
excluindo-se as perturbações e “prejuízos” decorrentes de anormalidades e aprendizado.

34

A não ser que a empresa-alvo crie suas próprias réguas, levando em conta apenas os dados que obteve em seu
histórico de sua atuação.
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Cabe ressaltar que, diante do aumento do número de obras constantes no banco de
dados, é fundamental registrar os indicadores obtidos, bem como associar a eles as
circunstâncias existentes, a fim de que futuros usuários tenham suficiente compreensão das
circunstâncias que condicionaram a obtenção de tais indicadores.
Com os avanços do trabalho e as conclusões apresentadas, este autor adotaria a
regressão linear em conjunto com as réguas de produtividade para fazer previsões de

produtividade. A primeira, por estar ajustada aos casos estudados. A segunda, por trazer os
limites do diagnóstico a ser feito.
A composição da nota de dificuldade configura-se como alternativa de verificação,
sendo recomendável uma discussão mais extensa com outros profissionais conhecedores do
processo produtivo quanto aos pesos a serem atribuídos a cada fator.
O clustering merece maior aprofundamento quanto ao processamento do algoritmo
utilizado e, em razão disso, não se recomendaria seu uso como ferramenta definitiva.
Para futuras aplicações, recomenda-se a utilização dos fatores relacionados a seguir:
•

Fator G: mediana das áreas de seção transversal de pilares;

•

Fator J: pé-direito estrutural;

•

Fator AA: (área de fôrma de vigas)/(área de total de fôrmas);

•

Fator AC: fator de forma de lajes.

Outros fatores geométricos devem continuar sendo investigados, pois se acredita que
exista relação com os indicadores, mesmo que não tenha sido constatado neste trabalho. São
eles:

5.2.

•

Fator I: (área de fôrmas de pilares de quina)/(área de fôrmas de pilares);

•

Fator M: (área de fôrmas de pilares)/(área total de fôrmas);

•

Fator W: (área de fôrmas de vigas invertidas)/(área de fôrmas de vigas);

Aplicabilidade dos resultados (limite das conclusões)

Os indicadores e fatores apresentados, bem como todas as análises feitas, referem-se a
estruturas de concreto armado produzidas com fôrmas de madeira do tipo “fôrma pronta”.
O número de obras levadas em consideração é, de fato, reduzido. É necessário um
histórico de dados e obras mais extenso (desejável de 30 obras) para confirmar os resultados
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apresentados. Prosseguindo com as mensurações na empresa-alvo, mais dados serão gerados e
isto poderá trazer a confirmação às análises aqui apresentadas.
Os indicadores levantados refletem de alguma maneira a sistemática e a cultura de
trabalho da empresa-alvo (mão-de-obra terceirizada, política de treinamentos, estratégias
construtivas, equipamentos utilizados etc.). Transferências de informações ou conclusões para
outras organizações devem ser feitas com as devidas ressalvas.
Foram analisados somente fatores de conteúdo35 quantitativos do serviço de fôrmas, o
que não contempla a totalidade de fatores que influenciam a produtividade da mão-de-obra.
Análises complementares dos fatores de conteúdo (qualitativos), bem como dos fatores
contexto, são necessárias para conferir um arcabouço definitivo do que aqui se expôs,
especialmente quanto ao escoramento empregado.
Verificou-se ainda que nem todos os fatores considerados no banco de dados da
empresa-alvo apresentaram correlação satisfatória com os indicadores levantados, como pode
ser visto nos gráficos do Anexo A. Há que se fazer uma ressalva quanto a isto em virtude da
maneira como são discriminados, nos formulários de coleta da empresa-alvo, os números de
homens-hora despendidos nos serviços.
Como foi abordado, todo o trabalho de carpintaria é classificado nas coletas como
“homens-hora de fôrmas”, sem distinção de quais elementos foram montados ou desmontados
(pilares, vigas, lajes, escadas). Há fatores que se referem especificamente a um elemento e
que, em razão disso, podem ter a sua correlação com os indicadores de produtividade
prejudicada. Pode ter ocorrido, portanto, que algum fator tenha sido considerado “irrelevante”
inapropriadamente, mas somente coletas com classificação mais detalhada poderão trazer
respostas precisas quanto a isto.
A coleta de homens-hora feita em campo da maneira completa e mais detalhada exige
um acompanhamento contínuo das atividades, exigindo até que se destaque um funcionário no
canteiro exclusivamente para esta atribuição.

5.3. Sugestões para trabalhos e aplicações futuras
A gestão da produtividade é uma ferramenta que se coloca à disposição dos gestores
dos canteiros de obra. Aliada à gestão da qualidade, a gestão da produtividade pode conferir
maior eficiência na realização aos processos produtivos.
35

À exceção do escoramento, como foi mencionado no início do trabalho.
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É importante medir a produtividade para se conhecer os indicadores atingidos na
execução dos serviços. Somente após registrar um histórico razoável de indicadores é que foi
possível analisar, com maior profundidade, o processo de previsão de produtividade.
Os campos de estudo da produtividade da mão-de-obra na Construção Civil são vastos
e têm ainda muitos caminhos a serem trilhados. Como sugestão de complemento aos estudos
aqui apresentados, sugere-se:

•

Proceder à análise semelhante, com maior número de obras analisadas (superior a
30), para confirmar as avaliações que aqui se fizeram e determinar correlações
(entre fatores e indicadores) com maior grau de confiança;

•

Fazer análise aprofundada da influência do tipo de escoramento utilizado nos
indicadores de produtividade do serviço de fôrmas;

•

Estender a análise aos outros serviços de produção da superestrutura (armação,
concretagem), bem como a outros serviços de construção de edifícios, tais como
alvenaria, contrapiso e revestimentos;

•

Criar sistemática que permita avaliar a influência de fatores de contexto na
obtenção de indicadores de produtividade, a partir, por exemplo, da comparação de
obras semelhantes que se repitam com fatores de contexto diferentes;

•

Confirmar a correlação de fatores com indicadores de produtividade a partir de
coletas de homens-hora com classificação mais específica, distinguindo-se o
trabalho em pilares, vigas, lajes e escadas e calculando indicadores para cada um
destes elementos;

•

Estender as análises aqui feitas a pavimentos “não-tipo” e às periferias dos
empreendimentos.
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Anexo A - Avaliação da relação entre fatores e indicadores
de produtividade do serviço de fôrmas
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Figura 50 – Avaliação do fator “A”
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Figura 51 – Avaliação do fator “B”
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Figura 52 – Avaliação do fator “C”
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Figura 53 – Avaliação do fator “D”
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Figura 54 – Avaliação do fator “E”
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Figura 55 – Avaliação do fator “F”
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Figura 56 – Avaliação do fator “G”
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Figura 57 – Avaliação do fator “H”
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Figura 58 – Avaliação do fator “I”
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Figura 59 – Avaliação do fator “J”
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Figura 60 – Avaliação do fator “K”
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Figura 61 – Avaliação do fator “L”
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Fator "M": Área de fôrma de pilares / Área total de fôrmas
[%]

Figura 62 – Avaliação do fator “M”
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Fator "N": Área Característica de Fôrmas de Viga [m²]

Figura 63 – Avaliação do fator “N”
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Fator "O": Mediana dos Comprimentos de Viga [m]

Figura 64 – Avaliação do fator “O”
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Fator "P": Mediana das Larguras das Vigas [m]

Figura 65 – Avaliação do fator “P”
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Fator "Q": Mediana das Áreas das Seções Transversais Vigas [m²]

Figura 66 – Avaliação do fator “Q”
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Fator "R": Altura característica de Vigas [m]

Figura 67 – Avaliação do fator “R”
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Fator "S": (Área de Fôrma de Vigas com h>60cm)/
(Área Todas as Vigas) (%)

Figura 68 – Avaliação do fator “S”
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Fator "T": Comprimento Vigas Externas/Compr Total de Vigas (%)

Figura 69 – Avaliação do fator “T”
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Fator "U": Área de Fôrma Vigas Externas/
Área Total de Fôrmas de Vigas (%)

Figura 70 – Avaliação do fator “U”
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Fator "V": Soma Larguras Vigas Invertida/
Soma Larguras Todas as Vigas (%)

Figura 71 – Avaliação do fator “V”
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Fator "W": Área Vigas Invertidas/ Área Total de Vigas (%)

Figura 72 – Avaliação do fator “W”
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Fator "X": Nº Encontros/ Nº Vigas

Figura 73 – Avaliação do fator “X”
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Fator "Y": Nº Encontros/ Área Total Fôrmas de Viga

Figura 74 – Avaliação do fator “Y”
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Fator "Z": Fator de Forma Vigas
(perímetro / área de seção) [m/m2]

Figura 75 – Avaliação do fator “Z”
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Fator "AA": Área de fôrmas de viga / Área total de fôrmas
[%]

Figura 76 – Avaliação do fator “AA”
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Fator "AB": Espessura característica de lajes [m]

Figura 77 – Avaliação do fator “AB”
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Fator "AC": Fator de Forma de Lajes
(Soma Perímetros/ Soma Áreas) [m]

Figura 78 – Avaliação do fator “AC”
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Fator "AD": Área de fôrmas de laje / Área total de fôrmas
[%]

Figura 79 – Avaliação do fator “AD”
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