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RESUMO

A execução da estrutura de concreto armado é uma das principais atividades
naconstrução de um edificio e é uma das principais atividades do caminho critico do
desenvolvimento de um projeto.Devido a isto, essa atividade merece grande atenção
e assertividade em seu planejamento, especificamente em edificios com caráter
repetitivo surge um fenômeno denominado fenômeno da aprendizagem.Esse
fenômeno permite que existam aumentos expressivos na produtividade de um
trabalhador à medida em que este é submetido a realização de tarefas repetidas e
contínuas.Esta dissertação mostra a utilidade do conceito de aprendizagem na
programação da atividade de execução de estrutura de concreto armado e mostra e
explica as curvas de aprendizagem mais utilizadas.Ao final da dissertação é
apresentado um estudo de caso onde são aplicadas as curvas de aprendizagem
passo a passo, e por fim indica qual a curva de aprendizagem mais se ajustou ao
empreendimento analizado.

Palavras chave: Planejamento, efeito aprendizagem, curvas de aprendizagem.

ABSTRACT

Applying of Learning CurvesinExecutionStructuresof
ConcreteFloorsinbuildingswithRepetitive character
The execution of concrete structures is one of the most important activities in
the construction of a building and also one of the most important activities along the
critical path of a development of a project.Due to this, these activities deserve great
attention and precision when planning, specifically when building where there are
with repetitive character this a phenomenon called the learning phenomenon arises.
This phenomenon leads to significant increases in workman productivity.This
dissertation demonstrates the effectiveness of this concept of learning in a
programming of concrete structures and it shows and explains the most useful
learning curves.At the end of this dissertation is a case study where the learning
curves are applied step by step and showed the learning curve that most set in a
building analyzed.

Keywords:Planning, learning effect, learning curves.
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1 INTRODUÇÃO
Com o aumento da concorrência entre as empresas construtoras e a constante
redução dos prazos de conclusão das obras impostos pelos agentes incorporadores,
o planejamento precisa ser cada vez mais assertivo.
A execução das estruturas de concreto armado é uma das principais atividades
no desenvolvimento de um edifício e maior previsibilidade no planejamento desta
etapa pode significar maior previsibilidade em diversas outras etapas, uma vez que
esta atividade em geral faz parte do caminho crítico dadesenvolvimento de um
edifício.
Tradicionalmente as empresas construtoras executam o planejamento da
execuçãoda estrutura de concreto armado sem levar em consideração o fenômeno
da aprendizagem, fenômeno esse que permite aumentos expressivos de
produtividade.
Os modelos matemáticos que explicitam esse fenômeno são as curvas de
aprendizagem,que são largamente utilizadas em diversas indústrias, que vão desde
a indústria aeroespacial a indústria da construção civil.
Esses modelos matemáticos podem dar maior previsibilidade no planejamento de
atividades repetitivas, pois mostram claramente a evolução do ganho de
produtividade em função da repetição das atividades.
Foram publicados diversos trabalhos de relevância que tratam das curvas de
aprendizagem na construção civil (LEITE, 2002; COUTO, J.P, TEIXEIRA, J.C, 2004;
AGNOLETTO 2010), porém eles representam um número pequeno de publicações,
sendo que, além disso, nenhum dos trabalhos encontrados mostrou a sua aplicação
no planejamento da execução da estrutura de concreto armado com caráter
repetitivo de modo prático.
Desta forma, o estudo das curvas de aprendizagem para este contexto
evidenciou uma oportunidade de pesquisa, sendo pertinente o esclarecimento sobre
o que são e como aplicar as curvas de aprendizagem no planejamento de estruturas
de concreto armado em edifícios com pavimentos repetitivos.
O presente trabalho limita-se a propor o uso de curvas de aprendizagem no
intuito de aumentar a previsibilidade do planejamento dos ciclos de concretagem de

estruturas de concreto armado com pavimentos repetitivos e não a eliminação da
variabilidade.
Em suma, esse trabalho visa apresentar a aplicação de modelos de curvas de
aprendizagem como complemento ao planejamento utilizado tradicionalmente na
previsão dos ciclos de concretagem em estruturas de concreto armado com caráter
repetitivo.
1.1 Objetivo
Propor um método para a utilização de curvas de aprendizagem para melhorar a
previsibilidade dos ciclos de produção de estrutura de concreto armado em edifícios
com pavimentos repetitivos, e desta forma contribuir para um planejamento mais
assertivo.
1.2 Justificativa
Atualmente a estimativa de prazos para os ciclos de produção das estruturas
de concreto armado é realizada apenas através dos índices de produtividade,
desconsiderando o efeito aprendizagem, o que pode gerar distorções e
imprecisões na estimativa de prazos.
O presente trabalho justifica-se pelo fato de demonstrar de maneira prática a
evolução da produtividade através da repetição dos ciclos de execução de
estruturas de concreto armado em edifícios com caráter repetitivo.
A questão de pesquisa norteadora do trabalho foi: Como realizar o
planejamento da produção de estruturas de concreto armado em edifícios
com

pavimentos

de

caráter

repetitivo,

utilizando

as

curvas

aprendizagem?
Para tanto se faz necessário discutir outros temas correlatos tais como:
a) Produtividade;

de

b) Previsão do efeito aprendizagem na execução de estruturas de concreto
armado em edifícios com pavimentos repetitivos;
c) Os principais fatores que afetam a produtividade quando se trata de
estruturas de concreto armado em edifícios com pavimentos de caráter
repetitivo;
d) A forma com que as estruturas de concreto armado são planejadas
tradicionalmente;
e) O efeito aprendizagem;
f) As principais curvas de aprendizagem;
g) A aplicação da teoria das curvas de aprendizagem no planejamento da
produção de estruturas de concreto armado em edifícios com pavimentos de
caráter repetitivo.

Todos esses temas mencionados são de grande importância e serão
discutidos com maior profundidade no decorrer desta dissertação.
1.3 Estrutura do trabalho
O presente trabalho é composto por sete capítulos, sendo iniciado por este
capítulo introdutório, cujo objetivo principal é apresentar o tema e contexto da
pesquisa e seu objetivo.
Em seguida é apresentado o método de pesquisa adotado, iniciando pela
estratégia de pesquisa, seguida pela descrição da revisão bibliográfica e por fim
o estudo de caso.
A explicitação do método de pesquisa tem por objetivo garantir a possibilidade
de reaplicar os conceitos utilizados nesta pesquisa, mostrando de modo
transparente a lógica para o seu desenvolvimento.

No capítulotrês,são apresentados os principais conceitos sobre planejamento
e controle de produção no tocante à execução de estruturas de concreto armado,
tais como:planejamento de longo prazo, planejamento de médio prazo,
planejamento de curto prazo, caminho crítico, folga ou flutuação.
Nocapítulo quatro são apresentados diversos conceitos relacionados à
produtividade, capacidade de produção, curvas de aprendizagem e seus diversos
tipos e mostra ainda exemplos práticos da aplicação dos três tipos de curvas
apresentados.
No capítulocinco é apresentado o estudo de caso onde foi exposto e
analisado o planejamento global da produção da estrutura de um edifício com
vinte e três pavimentos idênticos divididos em três etapas:
a) Na primeira etapa é explicitado o planejamento aplicado à obra no que tange
à execução das estruturas de concreto armado;
b) Na segunda etapa é apresentada a aplicação das teorias das curvas de
aprendizagem para a previsão do ciclo de execução da estrutura de concreto
armado;
c) Na terceira etapa são apresentados gráficos de comparação entre os ciclos
planejados e os ciclos observados na execução da estrutura de concreto
armado do edifício estudado, tanto para o planejamento aplicado à obra como
para o planejamento com a aplicação das curvas de aprendizagem.
Nocapítulo seis são apresentadas as principais conclusões obtidas com a
pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros.

2 MÉTODO DE PESQUISA
2.1 Apresentação
Nestecaítulo é apresentado o roteiro seguido na elaboração da pesquisa,
iniciando pela estratégia de pesquisa e etapas do estudo.

2.2 Estratégia da pesquisa
Neste trabalho a estratégia de pesquisa adotada foi a do estudo de caso no
intuito de responder à questão:
Como realizar o planejamento da produção de estruturas de concreto
armado em edifícios com pavimentos de caráter repetitivo, com a utilização
de curvas de aprendizagem?
Segundo Yin (2002) os estudos de caso são utilizados preferencialmente quando
as questões a serem respondidas são do tipo “Como” ou “Por que”.
Ou ainda quando não se tem pleno controle a respeito do fenômeno estudado,
fenômeno este que via de regra é contemporâneo e está inserido na vida real.
O presente trabalho se encaixa claramente com o que foi proposto por Yin (2002)
tendo em vista que a principal questão a ser respondida é do tipo “como”.
O tema produtividade é contemporâneo haja vista as transformações pelas quais
a sociedade vem passando, transformações essas que fazem que os recursos de
mão de obra qualificada se tornem cada vez mais escassos e disputados.
Para o desenvolvimento de estudos de caso se faz necessária a utilização de
diversas fontes de evidências, que na visão de Yin (2002) podem ser resumidas a
seis fontes: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos.

Nesta dissertação foram utilizadas três fontes de evidencias. São elas: a
observação participante;os documentos eos registros em arquivos.

2.3 Delineamentoda pesquisa
A presente pesquisa foi dividida em duas etapas, a primeira etapa consiste em
uma revisão bibliográfica, a segunda etapa consiste na apresentação de um estudo
de caso.
No estudo de caso sãoaplicados os conceitos de planejamento para a execução
de atividades repetitivas sem a consideração do efeito aprendizagem e a aplicação
do conceito de efeito aprendizagem para o

planejamento para execução de

atividades repetitivas.

2.3.1 Revisão bibliográfica
A revisão bibliográfica sobre o planejamento e suas principais ferramentas foi
realizada no intuito de responderà questão exposta no item 1.2 desta
dissertação:
“Como realizar o planejamento da produção de estruturas de concreto
armado em edifícios com pavimentos de caráter repetitivo?”
Esta revisão bibliográfica possibilitou a identificação dos principais detalhes a
serem considerados no estudo de caso, tais como:
Processo de planejemento, planejamento de longo prazo, planejamento de
médio

prazo,

planejamento

de

curto

prazo,

controle

de

cronograma,

planejamento de atividades repetitivas, caminho crítico, folgas (flutuação),
gráficos de barras, conceito de produtividade, fatores que afetam a produtividade,
cruva de aprendizagem linear, curva de aprendizagem Stanford-b, curva de
aprendizagem exponêncial, dando dessa forma subsídio para a elaboração de
um planejamento para a execução de estruturas de concreto armado em edifícios
com pavimentos de caráter repetitivo, que leve em consideração o efeito
aprendizagem e possa permitir um planejamento mais assertivo.

2.3.2 Fontes de evidência
Com o intuito de conferir qualidade à pesquisa apresentada foram utilizadas três
fontes de evidências, são elas: a observação participante, os documentos e os
registros em arquivos.

2.3.2.1

Observação participante

A observação participante foi realizada através de reuniões de planejamento,em
que o observador (autor da dissertação) desempenhava a função de engenheiro de
planejamento, realizando os acompanhamentos semanais e trimestrais.
O observador participou diretamente do planejamento aplicado à obra e dos
replanejamentos de diversas etapas inclusive a etapa de estruturas de concreto
armado.

2.3.2.2

Documentação

Foram coletados diversos tipos de documentos para a elaboração do estudo de caso
valendo destacar os seguintes:
a) Memorial descritivo: Forneceu informações referentes à descrição do
empreendimento, tais como:alocalização do empreendimento, natureza de
operação, quantidade de pavimentos e áreas de projeções.
b) Projetos arquitetônicos: forneceu informações com relação às localizações de
cada elemento, tais como, caixas de escadas, poços de elevadores, entre
outras;
c) Projetos estruturais: forneceu informações referentes às dimensões das
formas, constituição das armações entre outras;

d) Cronograma contratual: forneceu informações relativas aos prazos da obra,
prazos estes que estavam alinhados às necessidades do planejamento
estratégico da empresa incorporadora;
e) Cronograma contratual com metas: forneceu informações relativas às metas
do planejamento aplicado à obra;

2.3.2.3

Registros em arquivos

Foram coletados registros em arquivos da empresa que desenvolveu o
empreendimento, tais como:

a) Levantamentos de quantidades: forneceram as informações relativas a:
Quantidades de cada material, serviços e equipamentosutilizados no
desenvolvimento da torre estudada;
b) Registros diários de obra: forneceram as informações referentes às equipes
envolvidas na execução da estrutura de concreto da torre estudada e
informações referentes às eventuais paralisações que ocorreram por
quaisquer motivos;
c) Registro fotográfico da obra: permitiu o acompanhamento mês a mês da
evolução física da obra;
d) Índices de produtividade: permitiu realizar o estudo de caso com as mesmas
informações que existiam no momento em que a obra foi planejada, e dessa
forma, garantir a isenção dos números apresentados.

2.3.3 Estudo de caso
O

estudo

de

caso

apresentado

nesta

pesquisa

tem

como

objetivo,primeiramente, mostrar de forma ordenada como foi elaborado

oplanejamento aplicado à obra e promover uma comparação entre os ciclos de
concretagens previstos e realizados.
Em seguida aplicar as teorias que levam em conta o fenômeno da
aprendizagem para a previsão dos ciclos de concretageme promover uma
comparação entre os ciclos previstos e realizados e com isto mostrar a sua
utilidade em planejamentos futuros.

2.3.3.1

Descrição do empreendimento

O empreendimento estudado está localizado na zona sul da cidade de São
Paulo e é composto de três edifícios comerciais, em que o edifício estudado ora
denominado torre dois, conforme mostrado na figura 1.

Figura 1: Situação de implantação da obra
Fonte: Autor

A torre utilizada para o estudo de caso tem área de projeção igual a 938,83m²
com pé direito de 4 metros de altura nos pavimentos tipo.
Edificação possui cinco subsolos, um pavimento térreo com pé direito duplo, um
pavimento mezanino, vinte e três pavimentos tipos coforme mostrado na figura 2, 4
pavimentos técnicos completam o edifício.

Figura 2: Planta de fôrmas do pavimento tipo
Fonte: Autor

A estrutura de concreto armado da torre estudada foi realizada com fôrmas de
madeira pré-fabricadas conforme mostrado na figura3, aço, concreto do tipo dosado
em usina e escoramento metálico com barrotes de madeira.

Figura 3: Execução de pilares
Fonte: elaborado pelo autor

Durante a execução da obra foi utilizada uma grua com capacidade igual a uma
tonelada e meia na ponta e raio de trinta e cinco metros, conforme mostrado na
figura 4 e figura5, para o içamento de materiais e para as concretgens dos pilares,
para a concretagem das lajes foi utilizado um sistema de bombeamento (bomba
estacionária e tubulação vertical).

Figura 4: Características da grua
Fonte: elaborado pelo autor

Figura 5: Execução de estrutura de concreto
Fonte: elaborado pelo autor

2.3.3.2

Descrição das atividades realizadas no estudo de caso

Na primeira etapa é apresentado o prazo contratual da obra através de um
planejamento de longo prazo na forma de um cronograma de Gantt, denominado
Cronograma Contratual.
Cronogramaque está alinhado às necessidades estratégicas do incorporador e
que teve o seu ciclo de concretagens imposto por este junto à empresa construtora
no momento da sua contratação.
Na segunda etapa é apresentado o cronograma contratual com metas que está
baseado nas necessidades da construtora, na sequencia são apresentados os
levantamentos de quantidades que foram baseados nos projetos executivos
liberados para a obra.
São apresentadas ainda as Rup’s de cada oficial referente às principais
atividades realizadas durante o ciclo de execução de um pavimento.
Também são apresentados os cálculos das equipes para o atendimento do ciclo
base imposto no cronograma contratual com metas.Em seguida, é apresentado o
cálculo da RUP cumulativa para o atendimento deste mesmo ciclo de concretagens
mostrando o processo de planejamento tal como aplicado na obra.
Em seguida são aplicados os três modelos de curvas de aprendizagem
apresentados no capítulo 4 desta dissertação para a previsão dos ciclos de
concretagens e desta forma considerando o efeito aprendizagem.
E por fim são apresentadas as tabelas e os gráficos com as comparações entre
as RUPs cumulativas previstas para cada pavimento e as RUPs cumulativas
alcançadas durante o processo de execução da estrutura de concreto do
empreendimento estudado.

3 ASPECTOS CONCEITUAIS
Segundo Formoso (1991), planejamento é um processo gerencial de tomada de
decisão, que envolve o estabelecimento de metas e a determinação de meios para
atingi-las e se torna efetivo se acompanhado de controle.
Para Slack et. al. (2002) a função do planejamento e controle é garantir que os
processos da produção ocorram de forma eficaz e eficiente e que seus produtos
sejam executados conforme requeridos pelos consumidores.

3.1 Apresentação
Esta sessão foi estruturada de modo a apresentar e relacionar alguns
conceitos sobre planejamento e controle de obras utilizados atualmente.
Embora a totalidade destes conceitos não terem sidos utilizados diretamente
no estudo de caso, a sua apresentação se faz necessária devido às discussões
apresentadas ao final desta dissertação.

3.2 Conceitos básicos

3.2.1 Processo de planejamento

Olivieri (2010) relata que quando o processo de planejamento está alinhado com
as práticas do PMI (Project Management Institute), ele acaba por estabelecer os
critérios, práticas e rotinas a serem seguidas no desenvolvimento de um
empreendimento.
O processo de planejamento segundo Olivieri (2010) é a base da pirâmide, caso
este processo não atinja os resultados esperados todos os demais processos terão
os seus resultados comprometidos, e o contrário aumenta em muito as chances de
sucesso nos demais processos.

3.2.2 Planejamento de longo prazo
Slack et. al. (2002) relata que no planejamento de longo prazo são elaborados
planos relativos ao que se pretendem fazer, quais recursos serão necessários e
quais os objetivos se espera atingir.
Olivieri (2010) salienta que no planejamento de longo prazo todas as metas e
atividades realizadas durante a execução da obranecessitam estaralinhadas ao
planejamento estratégico da empresa.
Segundo Formoso et. al. (1999) o planejamento de longo prazo funciona como
plano mestre e serve de ponto de partida para a elaboração do planejamento
operacional, o qual exige grande esforço, e dessa forma, se torna comum à
utilização de softwares para esse “detalhamento”.
Formoso et. al. (1999) salienta que as principais etapas do planejamento de
longo prazo são:

a) Preparação do plano de execução, no qual várias técnicas podem ser
utilizadas cujas as principais são:Gráficos de Gantt, Linhas de balanço, redes
de precedência entre outras;
b) Divulgação dos planos, que podem ser realizados através do envio de
documentos aos envolvidos ou verbalmente através de reuniões para este
fim;
c) Programação dos recursos que tenham longos ciclos de aquisições: tais
como, caixilhos, mármores, pastilhas entre outros;

d) Divulgação das programações dos recursos que tenham longos ciclos de
aquisições aos setores de recursos humanos e ao setor de suprimentos para
a contratação dos materiais e da mão de obra;

e) Coleta das informações que são geradas nas etapas de preparação dos
processos de planejamento e durante a obra, essas informações advém dos
planejamentos de médio e curto prazo;
f) Geração do fluxo de caixa que será a base para o controle financeiro da obra.

3.2.3 Planejamento de médio prazo
Para Olivieri (2010) o planejamento de médio prazo é o planejamento que é
realizado na fase de execução e controle da obra, em que o nível de detalhamento
esta vinculado ao planejamento de longo prazo no intuito de forçar o cumprimento
dos prazos.
Segundo Mendes (1999) no nível de planejamento de médio prazo, que é
também conhecido como planejamento tático, são enumerados os recursos e suas
limitações para que as metas estabelecidas no planejamento de longo prazo sejam
alcançados, incluindo a organização dos recursos e estruturação dos trabalhos.
Hernandes (2002) relata que este nível de planejamento tem como função ajustar
o planejamento de longo prazo da obra e implementar um maior nível de
detalhamento, sendo utilizado para chamar a atenção da gerência da obra para o
que deve acontecer durante as próximas semanas.
Akkari (2003) salienta que o planejamento de médio prazo tem um caráter móvel
e que a cada semana inclui-se uma nova semana no horizonte planejado.
Para Mendes (1999) pode se utilizar no planejamento de médio prazo um
horizonte de seis semanas,horizonte este que tem por objetivo garantir a
continuidade das atividades em andamento de maneira alinhada ao planejamento de
longo prazo.
Segundo Formoso et. al. (1999) as principais atividades envolvidas no
planejamento de médio prazo são:

a) Coleta de informações através do planejamento de longo prazo e a
retroalimentação que advém do planejamento de curto prazo;

b) Preparação: O planejamento de médio prazo é gerado através de um gráfico
de Gantt, sendo que a cada revisão deve-se promover o reestudo do fluxo de
materiais e eventuais ajustes no layout do canteiro;

c) Divulgação do plano: Os planos devem ser divulgados principalmente ao
setor

de

suprimentos,

coordenação

de

produção,

gerencia

do

empreendimento e departamento de projetos;
d) Programação dos recursos com ciclos de aquisição inferiores a trinta dias;
e) Divulgação da programação dos recursos: que devem ser disseminadaspelos
setores de suprimentos para a negociação e compra dos materiais e
contratação da mão de obra, departamento de almoxarifado e departamento
de almoxarifados.

3.2.4 Planejamento de curto prazo
Akkari (2003) relata que no planejamento de curto prazo o horizonte
planejado é o de semanas ou dias o que não impede que sejam adotados períodos
diferentes.
Segundo Formoso et. al. 2001 (apud Olivieri 2010) o planejamento de curto
prazo também conhecido como planejamento de comprometimento fecha o ciclo de
planejamento através de reuniões semanais ou diárias dependendo da velocidade
da obra, reuniões essas em que são avaliados os cumprimentos das metas
estabelecidas e o estabelecimento das metas para a próxima semana.
Slack et. al. (2002) relata que no planejamento de curto prazo muitos dos
recursos já estão definidos e que o processo de mudanças em grande escala se
tornam difíceis. Porém essas mudanças são possíveis e caso as atividades não
estejam ocorrendo conforme o planejado, a demanda pode ser avaliada, mas essa
avaliação será realizada de forma totalmente desagregada, ou seja, todos os
pacotes de serviços estarão sendo analisados de forma individual.
Ballar e Howell (1997c apud Akkari) relata que existem alguns requisitos para
que o planejamento de curto prazo tenha qualidade:

a) Definição:

Os

pacotes

de

trabalho

necessitam

estar

detalhados

suficientemente para que se possa identificar claramente a sua conclusão no
período avaliado;
b) Disponibilidade: Os recursos devem estar à disposição no momento em que
forem solicitados;
c) Sequenciamento: Os pacotes escolhidos dever seguir a lógica da obra
permitindo a continuidade das tarefas a serem desenvolvidas pelas demais
equipes;
d) Tamanho: Deve ser observado o tamanho das equipes e dos pacotes, os
mesmos devem estar alinhados a capacidade de produtiva de cada
trabalhador;

e) Aprendizagem: As atividades não concluídas devem ser analisadas com
relação às reais causas do seu não cumprimento, permitindo que ações
corretivas sejam tomadas para que não ocorra em outras atividades os
mesmos problemas.

3.3 Controle da Produção
Para Slack et. al. (2002) o controle da produção pode ser definido como o
conjunto de ações que visam o direcionamento do plano de ataque, monitorando o
que realmente acontece e executando os ajustes necessários para que as atividades
ocorram o mais próximo possível do planejado.
Na visão de Olivieri (2010) o processo de controle é realizado por meio do
acompanhamento e da avaliação e tem função de balizar a ação gerencial, desta
forma, controlar é identificar e quantificar os desvios com relação às previsões
iniciais e analisar os seus impactos nas atividades sucessoras.

Olivieri (2010) relata que o andamento da obra ocorra de maneira alinhada ao
planejamento diversas ações podem ser tomadas tais como:

a) Maior participação da gerencia técnica nas reuniões de planejamento de
médio prazo;
b) Utilização constante do cronograma de suprimentos nas reuniões de
planejamento de médio prazo;
c) Exigir a presença dos engenheiros de produção nas reuniões de
planejamento de médio prazo.
3.3.1 Controle do cronograma

O acompanhamento do planejamento em um empreendimento é realizado
mensalmente, semanalmente ou conforme periodicidade definida por cada empresa.
Os controles são realizados em campo em que são confrontadas as quantidades
previstas para serem executadas em um dado período de tempo versus as
quantidades efetivamente executadas neste dado período. Dessa forma é possível à
análise do desempenho do projeto por pacotes como descrito na estrutura análitica
do projeto (EAP) ou de forma global.
A partir dessas análises são geradasas curvas de avanços físicos em que os
desvios referentes ao cronograma contratual e as atividades efetivamente
executadas são analisadas.Dessa forma se estabelecem as metas para os meses
subsequentes.A figura 6 mostra um exemplo de curva de avanço físico baseado no
acompanhamento dos cronogramas.

Figura 6: Curva de avanço físico

Fonte: Elaborado pelo autor
3.3.2 Planejamento de atividades repetitivas

Segundo Oliveira et. al. (1998), em obras de caráter repetitivo existe um fenômeno
denominado efeito aprendizagem, o qual possibilita aumentos expressivos na
produtividade, através da repetição da execução dos serviços da obra. Esse
aumento da produtividade ocorre na operação contínua, ou seja, o trabalho é
realizado sem interrupções e sem grandes alterações nas equipes.
As obras com caráter repetitivo são os conjuntos prediais, conjuntos residenciais e
prédios altos.
Mendes (1999) relata que quando em construções com atividades repetitivas,
deve-seatentar ao fato de que, cada atividade tem o seu ritmo e, para evitar o
cruzamento de atividades com ritmos diferentes se faz necessário o balanceamento
dos ritmos de produção no intuito de utilizar melhor os recursos disponíveis.
Agnoletto (2010) salienta que os serviços que apresentam maior taxa de
aprendizagem na execução de estruturas de concreto armado moldada in loco, ou
seja, apresentam um aprendizado menor são:

a) Os serviços de concretagem que geralmente são realizados em apenas
um dia e os serviços de desformas que também são realizados em curto
espaço de tempo, devido a isso não há muito o que “aprender”;
b) Por outro lado os serviços que apresentam uma menor taxa de
aprendizagem são as armaduras, serviços de formas e as montagens e
desmontagens dos escoramentos que geralmente são os mais complexos
e demandam mais tempo para a sua conclusão.

3.4 Ferramentas de planejamento
A seguir são apresentadas as ferramentas de planejamento que foram utilizadas no
planejamento da obra (estudo de caso).

3.4.1 Método do caminho crítico
Olivieri (2010) relata que o método do caminho crítico é utilizado em larga escala
devido à sua facilidade de aplicação e interpretação dos resultados apresentados,
além de estar presente na maioria dos softwares de planejamento desponíveis.
Este método mostra o caminho mais curto para a conclusão do projeto e pode
ser utilizado para mostrar os pontos nos quais se deve ter maior atenção, sejam eles
recursos ou “gargalos”.
Mendes (1999) relata que os cronogramas baseados em CPM (em inglês;
Critical Path Method)geralmente são incapazes de reproduzir ganhos de
produtividade oriundos das atividades repetitivas em que o operário apenas muda de
lugar e a atividade permanece a mesma.
Segundo o mesmo autor, quando o operário tem que se mover de local e as
atividades permanecem as mesmas os benefícios do aprendizado são obtidos e o
tempo de preparação é reduzido, bem como os custos de supervisão.
Esta deficiência pode ser compensada caso o profissional responsável pelo
planejamento se atente ao efeito aprendizagem, e desta forma, não considere os
ciclos de execuções constantes, considere o aumento da produtividade à medida
que os ciclos forem sendo repetidos.

3.4.1.1

Caminho crítico

Caminho crítico são aquelas atividades de produção para as quais não se tem
folga, ou seja, sua duração tem relação direta com a conclusão do projeto e
eventuais atrasos são de difícil recuperação.
Segundo Olivieri (2010) a técnica de caminho crítico é, sem dúvida,a mais
utilizada, criada em 1957 e adaptada posteriormente para computador na empresa
norte-americana Du Pont de Neymours, com o objetivo de desenvolver uma técnica
de planejamento e controle dos projetos de engenharia da empresa.
Hernandes (2002) relata que uma das principais desvantagens do método do
caminho crítico se deve ao fato de que em atividades repetitivas a rede se torna
complexa para o entendimento de pessoas destreinadas nesta técnica.
Á medida que esta técnica mostra de forma clara o caminho crítico, esse pode
ser gerenciado. Neto (2007) relata que o aumento da capacidade de produção leva à
redução dos prazos de execução do empreendimento como um todo: O mesmo
autor salienta que esse tipo de ação pode trazer outras atividades para o caminho
crítico. sendo assim esse tipo de ação tem suas limitações.

3.4.1.2

Folga (flutuação)

As folgas são as atividaades em que eventuais atrasos não geram impactos na
conclusão do projeto, porém uma folga pode se tornar caminho crítico em um
projeto.
São três os tipos de folgas:

a) “Folga total: é o tempo permitido para atraso de uma atividade sem atrasar a
data de término do projeto” (Olivieri, 2010);
b) “Folga livre: é o tempo permitido para atraso de uma atividade sem atrasar a
data de início mais cedo de sua sucessora” (Olivieri, 2010);

c) “Folga do projeto: é o tempo permitido para atraso de um projeto sem atrasar
a data de conclusão adotada como premissa inicial” (Olivieri, 2010);
3.4.2 Gráfico de barras (Gráfico de Gantt)

Mendes (1999) afirma que o diagrama de barras, também conhecido como
gráfico de Gantt, é mais simples e ainda hoje é o mais utilizado na construção civil,
tanto para o planejamento quanto para o controle de obras.
Young (2008) salienta que o gráfico de Gantt é dividido em duas partes:
Uma parte em lista,apresentada por uma tabela, e a outra gráfica, onde o item
da tabela é representado por uma barra e as ligações de dependência geralmente
não são apresentadas, uma vez que esse tipo de representação no Ms project pode
gerar confusões, a figura7 mostra o exemplo de um gráfico de Gantt.

Figura 7: Gráfico de Gantt
Fonte: Autor

4 PRODUTIVIDADE

4.1 Conceito de produtividade

Hernandes, F. A. (2002) e Oliveira (1998) relatam que quando se fala em índice
de produtividade, estamos falando em quantas unidades de produto são geradas por
um operário em um dado período de tempo, como por exemplo, a medição da
montagem da armadura de uma viga realizada por um armador em um dado período
de tempo.
Segundo Souza (1996) a produtividade da mão de obra pode ser medida através
de um índice denominado razão unitária de produção (RUP), que é a relação entre a
quantidade de homens-hora despendidos e a quantidade de serviço efetivamente
executado, a equação 1 exemplifica essa relação.
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Silva (2008) observa que de acordo com a equação 1 pode-se concluir que
quanto maior a RUP menor é a produtividade, uma vez que demanda uma maior
quantidade de homens-hora para a execução de determinada atividade.
Segundo Souza (1996) a RUP se mantém constante caso não exista
aprendizado; caso exista, o valor da RUP varia e tem o seu valor diminuído com a
execução.
Martinez (2007) relata que em função do período de tempo que se está analisando
pode se obter diferentes tipos de RUP:

a) RUP diária (Rup dir): Obtida através do cálculo da RUP, é realisado a partir
período trabalhado em um dia e a quantidade executada neste mesmo
período de trabalho;

b) RUP cumulativa (Rup cul) Obtida através da acumulação de diversos
períodos de trabalho e das quantidades executadas nesse período;

c) RUP cíclica (Rup Cic): Onde o período de tempo envolvido na produção
corresponde a um ciclo;
d) RUP potencial:Obtida através do valor médio das RUP diárias inferiores ao
valor da RUP cumulativa ao final do período analisado, sendo este um valor
factível em função dos valores de RUP diárias encontradas isto é, um número
que apresenta um bom desempenho.

O mesmo autor salienta que a RUP também varia de acordo com a equipe
considerada:

a) RUP oficial (RUP of): É quando a RUP é calculada a partir das horas
despendidas pelos oficiais na execução das tarefas;

b) RUP direta (RUP dir): É quando o cálculo da RUP é realisado através das
horas despendidas pelos oficiais e ajudantes envolvidos diretamente na
execução das tarefas;

c) RUP global (RUP glob): É quando o cálculo da RUP é realisado através
das horas despendidas pelos oficiais e ajudantes, mais a equipe de apoio
envolvida na produção.

4.2 Fatores que afetam a produtividade

Segundo Oliveira (1998) diversos aspectos são abordados quando se trata dos
fatores que afetam a produtividade ou que causam a baixa ou alta produtividade, tais
como fatores gerenciais, fatores de trabalho, fatores de embiente, fatores de projetos
e fatores relacionados aos recursos.
Ferreira (2008) salienta que para os serviços de fôrmas são exemplos de fatores
que afetam a produtividade a geometria do projeto de fôrmas ou tipo de
escoramento empregado.
Souza (1996), relata alguns fatores que impactam de forma direta ou
indiretamente na produtividade desta atividade tais como, tamanho da equipe; forma
de contratação da mão de obra; existência de incentivos financeiros; existência de
sucessão nas equipes; sistema de fôrmas; tipo de componente formado; localização
do componente; motivação da equipe; aprendizado; altura das fôrmas; dimensão da
seção transversal; presença de cantos; fôrmas de topo de paredes; aberturas;
ressaltos; e variação de elevação e duração do dia de trabalho.

4.3 Curvas de aprendizagem
As curvas de aprendizagem são representações matemáticas que mostram os
ganhos de produtividade de um trabalhador quando este executa uma tarefa manual
e repetitiva, atividade esta em que o efeito aprendizagem se faz presente.
Agnoletto (2010) salienta que este fenômeno só se faz presente se o trabalho for
contínuo e repetitivo, ou seja, durante a execução das atividades não podem ocorrer
interrupções significativas das atividades e nem alterações na metodologia
executiva, sendo que esta atividade seja executada por uma mesma equipe e com
pouca ou nenhuma variação dos funcionários.
Segundo Anzanello e Fogliatto (2007) as curvas de aprendizagem surgiram
quando Wright (1936), ao observar os custos e os tempos de montagens de aviões
durante a primeira guerra mundial, notou que estes tendiam a diminuir à medida que
as atividades eram repetidas.A partir desta observação elaborou uma representação

matemática que ficou conhecida como curva de aprendizagem do tipo linear ou
potencial.
Os mesmos autores informam que atualmente existem diversos tipos de curvas
de aprendizagem, valendo destacar que diversos modelos foram desenvolvidos
como extensões do modelo proposto por Wright.
Leite (2002) salienta que em todas as atividades que tenham melhoria contínua o
efeito aprendizagem se faz presente e consequentemente as curvas de
aprendizagem podem ser utilizadas.

4.3.1 Curva de aprendizagem Linear
Este modelo também é chamado de modelo potencial ou de linha reta, porque se
traduz numa curva de aprendizagem em linha reta, quando representada em
coordenadas logarítmicas (COUTO, J.P.; TEIXEIRA, J.C. 2004).
Thomas et. al. (1986) relatam que este é o modelo mais utilizado na construção
civil e os dados são representados de duas formas unitários ou cumulativos.
No modelo proposto por Wright (1936), as durações das repetições de um
conjunto de atividades decrescem emtaxa constante.
Anzanello e Fogliatto (2007) apresentam a fórmula da curva de aprendizagem
linear conforme a equação (2).
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Onde,
y indica o custo ou tempo médio para a produção.
B Representa

o custo ou tempo para a confecção da primeira unidade.

x representa o número de unidades (repetições).
b representa o parâmetro de declividade da curva de aprendizado.

Thomas et. al. (1986) relatam que os valores para o parâmetro “b” são
gerados através da resolução da equação da taxa de aprendizagem (3).
Dar-el (2000, apud Anzanello e Fogliatto, 2007) salientam que os valores do
parâmetro “b” são compreendidos entre -1 e 0, sendo que os valores próximos da
unidade negativa indicam um elevado percentual de aprendizado e uma rápida
assimilação dos processos de execução de cada atividade.
De acordo com Oliveira et. al. (1998), o Fator “b” depende da intensidade de
aprendizagem possível em cada tipo de operação e está associado ao percentual de
redução do tempo médio de execução de uma unidade.Esta porcentagem é
chamada de Lei de Aprendizagem e estabelece a inclinação da curva.
Segundo o mesmo autor na construção civil observa-se aprendizado da
ordem de 80% ( = 0,322) e 95% ( = 0,074), sendo que, para a execução das
estruturas de concreto armado, observa-se uma aprendizagem da ordem de 95%.
Vale salientar que estes percentuais foram informados em 1998, e portanto
devem serem confirmados e eventualmente ajustados à realidade de cada empresa,
de cada obra e de cada método construtivo, uma vez que cada processo executivo
tem as suas particularidades e, consequentemente, suas taxas de aprendizagem.
A taxa de aprendizagem “S” que é dada por:
C , D3A

(3)

Onde,
S = Taxa de Aprendizagem e b é o parâmetro de aprendizagem.
A tabela 1 mostra um exemplo da aplicação da curva de aprendizagem linear
baseada nos dados fornecidos por Agnoletto et. al. (2010).
Na tabela 1 são fornecidos os dados da execução de uma estrutura de
concreto do tipo convencional, ou seja, pilares, vigas e lajes de concreto armado
sem elementos protendidos, fôrmas de madeira e escoramento metálico e de
madeira.

Foramconsiderados os dados para a análise global da estrutura, ou seja, para
todos os serviços relacionados a execução da estrutura de concreto,da mesma
forma em que os dados são expostos no estudo de caso.
Apesar de Oliveira et. al. (1998) informar que a taxa de aprendizagem para
estruturas de concreto é de 95%, Agnoletto et. al. (2010) utilizoram em seu estudo
de caso uma taxa de aprendizagem da ordem de 93%, o que reforça a tese de que a
taxa de aprendizagem varia muito e merece ser estudada com maior profundidade.

Tabela 1: Cálculo de homens-hora para a execução de toda a estrutura pela equação linear
Fonte: Adaptado de Agnoletto et. al. (2010)

Em que,

a) Pavimento – relação dos pavimentos;
b) Hh Consumido – quantidade total de homens hora despendidas na execução
da estrutura de concreto de um pavimento;
c) Área do pavimento – Área em metros quadrados do pavimento estudado;

d) Hh/m² - É a razão unitária de produção (RUP);
e) Y – É a indicação do tempo médio para a produção;
f) C – É o tempo de execução de um primeiro pavimento;
g) X – Representa o pavimento;
h) b – É o parâmetro que indica a declividade da curva de aprendizagem.
Abaixo é apresentado o cálculo passo a passo das duas linhas tracejadas em
vermelho:
Para o 1º pavimento conforme abaixo:
Hh consumido = 3285,31 Hh, é a quantidade de horas trabalhadas na
execução de todas as atividades relacionadas à execução da estrutura do primeiro
pavimento;
Área do pavimento (m²) = 648,77 m²;
Hh/m² =
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= 5,06 Hh/m²;

C = 5,06 é a quantidade de homens horas por metro quadrado despendidas na
primeira execução;
X = 1,00 é o pavimento executado;
b = -0,1045, que é o parâmetro da curva baseado no desenvolvimento da curva com
uma taxa de aprendizagem de 93% conforme abaixo:
Taxa de aprendizagem

, M3N = OIPQ , M3N = -0,1045

Y é o desenvolvimento da equação linear sendo o seu resultado a quantidade
de horas esperada para a execução do pavimento R , SIOT U VIOO3WIBW nesse caso o
resultado é 5,06 uma vez que é a primeira execução onde:
Para o pavimento 2 temos conforme abaixo:
R , SIOT U MIOO3WIBW = 4, 71.
A partir da tabela 1 é possível montar o gráfico 1 da quantidade de hh/m²
(Homens hora por metro quadrado), que realiza uma comparação entre os ciclos de
concretagens previstos com as curvas de aprendizagem e os ciclos observados na
prática.

Gráfico 1: Curva do tipo linear
Fonte: Adaptado de Agnoletto et. al. (2010)

Analisando o gráfico 1 é possível verificar uma clara tendência de aumento de
produtividade na medida em que são realizadas as repetições.
É possível ainda notar que existe um “descolamento” entre a curva de
aprendizagem calculada e os ganhos de produtividade efetivos, gerando certas
dispersões.

Isto se deve ao fato de que a taxa de aprendizagem utilizada nos cálculos, ser
diferente da taxa observada na prática, o que reforça a hipótese de que se deva
estudar a taxa de aprendizagem com maior profundidade.

4.3.2 Curva de aprendizagem de Stanford-B

De acordo com Couto, J.P.; Teixeira, J.C. (2004) nas primeiras repetições de
uma atividade a aprendizagem é pouco percebida porém é provável que a
experiência anterior em atividades semelhantes contribua para uma ligeira melhoria
nessas etapas.
Segundo Thomas (1986) o modelo proposto por Stanford-B se difere domodelo
proposto por Wright (1936) apenas pela inclusão do parâmetro B que representa a
experiência anterior e este modelo de curva é dado pela equação (4):

R , XYZ [ \]3N

(4)

Onde Y é o tempo ou custo necessário para a xézima operação;

A é a quantidade tempo (custo) para a primeira operação;

X é o número de ordem da operação;

b é o parâmetro que caracteriza a curva de aprendizagem;

B é o fator que integra a experiência anterior, segundo Thomas et. al. (1986) o valor
de B é 0se a equipe não possui experiência nas atividades a serem desenvolvidas e

dessa forma tem-se a equação potencial de Wright.Caso a equipe tenha experiência
anterior deve se utilizar um valor de 4 ou mais.
Porém não foi encontrado em nenhuma das referências estudadas

uma

metodologia para a utilização de números superiores a 4.Devido a isto, se faz
necessário um estudo mais profundo sobre este parâmetro no intuito de utiliza-lo
com números superiores a este.
A tabela 2mostra um exemplo da aplicação da curva de aprendizagem
Stanford-B baseada nos dados fornecidos por Agnoletto et. al. (2010), exatamente
como exposto no exemplo em que foi aplicada a curva de aprendizagem linear.

Tabela 2:Cálculo de Homens-hora para a execução de toda a estrutura pela equação de
Stanford-B
Fonte: Adaptado de Agnoletto et. al. (2010)

Em que,

a) B – É a experiência prévia na realização de trabalhos semelhantes;
Abaixo está explicitado o cálculo das duas linhas tracejadas em vermelho:
Pavimento 1.
Desenvolvendo a equação 4.4 temmos:
R , SIOT U YVIOO [ ^IOO] 3WIBW = 4,28 e para o pavimento 2 tem-se:
R , SIOT U YMIOO [ ^IOO]3WIBW = 4,20.
Com base nos dados expostos na tabela 2 é possível montar o gráfico 2 da
quantidade de homens hh/m² que realiza uma comparação entre os ciclos de
concretagens previstos com as curvas de aprendizagem e os ciclos observados na
prática:

Gráfico 2: Curva do tipo Stanford-B
Fonte: Adaptado de Agnoletto et. al. (2010)

Analisando o gráfico 2 é possível verificar a existência da tendência de
aumento de produtividade na medida em que são realizadas as repetições. Porém
devido a fator que leva em consideração a experiência anterior já na primeira
repetição, é possível notar que houve descolamento.

É possível ainda notar que, esse “descolamento” entre a curva de
aprendizagem calculada e os ganhos de produtividade observados durante a
execução terem sido diferentes, gerando certas dispersões.
Estas dispersões se devem ao fato de que a taxa de aprendizagem utilizada
nos cálculos, serem diferentes da taxa observada na prática, o que reforça a
hipótese de que se deve estudar a taxa de aprendizagem com maior profundidade.
Esta dispersão também pode ser consequência do fator B referente à
experiência anterior o que reforça a ideia da necessidade de estudar esse fator com
maior profundidade.

4.3.3 Curva de aprendizagem do tipo Exponencial
De acordo Onu(1965, Apud Leite 2002) o instituto de pesquisa de construção
Norueguês desenvolveu um modelo exponencial para a curva de aprendizagem, que
segundo Couto; Teixeira, (2004) é composto de duas partes: Uma fixa e outra
passível de redução gradual devido ao aumento da produtividade, em resultado da
aprendizagem conseguida da execução das unidades anteriores.
De acordo com o exposto por Thomas (1986) este modelo é baseado na regra de
que parte do custo será reduzido pela metade depois de um número constante de
repetições, a fórmula é representada pela equação (5).
c

_@ , _7`8 [ a
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(5)

Onde,

a) _@ , é o custo, quantidade de homens hora ou tempo necessário para a
xézima operação;
b) _7`8, é o custo, quantidade de homem hora ou tempo da última operação
(é um valor extremo da função _@ quando x tende ao infinito);
c) A, é o custo, quantidade de homem-hora ou tempo necessário para a
primeira operação;

d) X é o número de ordem da operação;
e) H é uma constante que é o custo, quantidade de homem-hora ou tempo
necessário para que a unidade inicial possa ser reduzida pela metade,
devido ao efeito aprendizado.

A tabela 3mostra o exemplo da aplicação da curva de aprendizagem
Exponencial baseada nos dados fornecidos por Agnoletto et. al. (2010).

Tabela 3:Cálculo de Homens-hora para a execução de toda a estrutura pela equação
Exponencial
Fonte: Adaptado de Agnoletto et. al. (2010)

Onde,

a) Pavimento – relação dos pavimentos;
b) Hh Consumido – quantidade total de horas despendidas na execução da
estrutura de concreto de um pavimento;
c) Área do pavimento – Área em metros quadrados do pavimento estudado;

d) Hh/m²,é a razão unitária de produção (RUP);
e) Y éo tempo necessário para a xézimo ciclo;
f) A é o tempo de execução de um primeiro pavimento;
g) X representa o número de pavimentos;
h) H é o tempo necessário para que a primeira unidade seja executada na
metade do tempo;
i) Yult éo tempo de execução necessário para o último ciclo de execução.
Abaixo está explicitado o cálculo das duas linhas tracejadas em vermelho:
Pavimento 1.
Desenvolvendo a equação 4.5 tem se que:

Re , SIOT [ X
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=4,55.

Para o pavimento 2 tem se que:

Re , MIP^ [ SIOT
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]

MIP^bM gIhi =>4,17

A partir da tabela 4.3 é possível montar o gráfico 3 da quantidade de homens
hh/m² que realiza uma comparação entre os ciclos de concretagens previstos com
as curvas de aprendizagem e os ciclos observados na prática:

Gráfico 3: Curva do tipo exponencial
Fonte: Adaptado de Agnoletto et. al. (2010)

Analisando o gráfico 3 é nota se novamente a tendência de aumento da
produtividade, porém na primeira execução existe um descolamento entre a
quantidade de hh/m² previstas pela curva de aprendizagem e o consumo efetivo de
hh/m².
Isto se deve ao fato de que na teoria da curva de aprendizagem exponencial
conta-se com o fator H que garante uma redução do consumo de hh/m² estimado já
na primeira execução.
Observa-se ainda que, existe uma grande dispersão entre os consumos de
hh/m² previstos pela curva e os consumos efetivos de hh/m², o que indica que, a
redução do tempo de execução dos ciclos de concretagem neste caso não
obedeceu a uma taxa constante.

5 ESTUDO DE CASO

Neste capítulo é apresentado o estudo de caso contendo elaboração e análise do
planejamento global da produção da estrutura de concreto armado da mesma forma
com que foi realizado na obra,sem a consideração do efeito aprendizagem e com a
consideração do efeito aprendizagem. O estudo de caso esta dividido em cinco
etapas:
1) Na primeira etapa é apresentadoo planejamento contratual baseado nas
necessidades estratégicas do incorporador e que teve os seus prazos para
execução dos ciclos de concretagens impostos por este no momento da
contratação da empresa construtora, tornando desta forma o planejamento de
longo prazo da obra.
2) Na

segunda

etapa

é

apresentado

o

planejamento

reelaborado

do

empreendimento exatamente como aplicado na obra, que teve como principal
produto um cronograma que, apesar de ser baseado no cronograma
contratual contém um maior nível de detalhamento, que foi denominado
cronograma contratual com metas.
3) Na terceira etapa são apresentadas três simulações do planejamento dos
ciclos de concretagem das lajes dos pavimentos tipo, com a aplicação das
teorias que levam em conta o efeito aprendizagem..
4) Na quarta etapa é apresentado e analisado o gráfico que compara os ciclos
de concretagens previstos sem a consideração do efeito aprendizagem e os
ciclos de observados durante a execução da estrutura de concreto armado.
Nesta mesma etapa são apresentados e analisados os gráficos com os ciclos de
concretagens previstos com a consideração do efeito aprendizagem e os ciclos
observados durante a execução da estrutura de concreto armado e por fim é
apresentado um gráfico que compara todos os ciclos de concretagens previstos com
e sem a aplicação das curvas de aprendizagem e os com os ciclos de concretagens
observados durante a execução da estrutura.

5.1 Prazo contratual (Planejamento de longo prazo)
O prazo para a execução da estrutura de concreto armado foi estabelecido
inicialmente em um planejamento contratual com ciclos de concretagens impostos
pelo incorporador e alinhado a suas necessidades estratégicas.Este planejamento
foi apresentado na forma de um cronograma baseado no gráfico de Gantt que foi
elaborado por um software específico.
O cronograma contratual considera um ciclo de 8 dias por pavimento, conforme
mostrado na figura 8, exceção feita ao 18° pavimento que, devido a existência de
uma alteração nas fôrmas, teve um ciclo estimado em 12 dias.
Este cronograma foi divulgado à equipe administrativa da obra através de uma
reunião específica para este fim e funcionou como espinha dorsal para a elaboração
do planejamento operacional e geração do fluxo de caixa inicial.

Figura 8: Cronograma contratual
Fonte: Autor

5.2 Planejamento da obra (planejamento de médio prazo)
O planejamento operacional da obra foi elaborado de modo a “forçar” o
cumprimento dos prazos contratuais. Para isto, optou-se em efetuar reduções dos
prazos nos caminhos críticos, sendo a execução da estrutura de concreto um deles.
Foi estabelecido pela gerência do empreendimento o ciclo de 7 dias para os
pavimentos tipos, exceção feita ao 18° pavimento que devido a uma alteração nas
fôrmas teve o seu ciclo considerado de 10 dias.
Com base neste ciclo “imposto” foram realizados estudos para um maior
detalhamento do planejamento, objetivando o cálculo da equipe necessária para a
execução da estrutura de concreto armado no prazo desejado.
Este planejamento teve como principal produto um cronograma denominado
cronograma contratual com metas, conforme mostrado na figura 9.

Figura 9: Cronograma contratual com metas
Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir serão apresentados todos os cálculos, bem como suas considerações
para a elaboração do planejamento operacional tal como aplicado à obra.

5.2.1 Levantamentos de quantidades
Baseados nos projetos arquitetônicos e principalmente nos projetos estruturais
foram realizados os levantamentos detalhados das quantidades, levantamentos
estes que foram utilizados diretamente para o cálculo da equipe.
A seguir é apresentada a tabela 4 que contém um resumo de todas as
quantidades levantadas em projeto do 1° ao 17° pavimento, a tabela 5 para o 18°
pavimento e a tabela 6para os pavimentos entre o 19° e 23° andar.

Tabela 4:Resumo do levantamento de quantidades do 1° ao 17° pavimento
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 5:Resumo do levantamento de quantidades do18° pavimento
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 6:Resumo do levantamento de quantidades do 19° ao 23° pavimento
Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2 RUP’s
Os valores das Rup’s utilizadas no empreendimento foram coletados em
empreendimentos

anteriores

desenvolvidos

pela

mesma

companhia,

empreendimentos semelhantes ao executado, ou seja, pilares, vigas e lajes de

concreto armado, arquitetura “simples”, existência de diversos pavimentos tipos,
utilizando para a execução fôrmas de madeira pré-fabricadas, aço, concreto dosado
em usina, escoramentos metálicos com barrotes de madeira.
A seguir é apresentada a tabela 7 que contém as Rup’s dos oficias
carpinteiros utilizados para a elaboração do cálculo da equipe de estrutura de
concreto armado.

Tabela 7:Rup’s para os oficiais carpinteiros
Fonte: Elaborado pelo autor

Na tabela 8 que contém as Rup’s dos oficias armadores utilizados para a
elaboração do cálculo da equipe de estrutura de concreto armado.

Tabela 8:RUP’s para os oficiais armadores
Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela 9 contém as Rup’s dos ajudantes gerais utilizados para a elaboração
do cálculo da equipe de estrutura de concreto armado.

Tabela 9:RUP’s para os ajudantes gerais
Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.3 Ciclo Base (Planejamento de curto prazo)
Para a elaboração do ciclo base foi realizada uma reunião na qual o
departamento de planejamento envolveu toda a equipe administrativa da
obra,reunião esta em que foi elaborado o andamento dia a dia da execução da
estrutura de concreto armado de forma a garantir o cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma meta conforme tabela 10, e ainda garantir
comprometimento e envolvimento de toda a equipe na execução das atividades.

Tabela 10: Ciclo base
Fonte: Elaborado pelo autor

Natabela10estão relacionadas as principais atividades que são realizadas
durante o ciclo de execução de um pavimento de estrutura de concreto armado e os
dias referentes ao ciclo de execução.
Desta forma basta fazer uma marcação na célula embaixo da atividade a ser
executada e no dia em que esta deve ser executada para se obter o ciclo dia a dia
da execução de um pavimento de estrutura de concreto armado.

5.2.4 Cálculo da quantidade de Homens hora
O cálculo da quantidade de homens hora necessários para a execução da
estrutura de concreto armado para um pavimento foi realizado através da aplicação
da equação da Rup proposta por Souza (1996).
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Aplicando-se a fórmula 1 para o cálculo da quantidade de homens-hora para
a execução de um pavimento temos:
Ao todo para as fôrmas dos pilares do pavimento tipo precisamos de 712,00
m² de fôrmas de madeira e a Rup of para a Montagem de fôrmas de madeira é 0,26
hh/m² temos desta forma substituindo na equação da Rup temos:
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Da mesma forma são realizados todos os demais cálculos, resultando desta
forma a quantidade total de homens hora (Rup of) necessários para a execução da
estrutura de concreto para os pavimentos entre o 1° e o 17°, andar conforme
apresentado na tabela 11, para o 18° pavimento conforme apresentado na tabela 12
e para os pavimentos entre o 19° e 23° andar é apresentada a tabela 13.

Tabela 11:Cálculo da quantidade de homens-hora do 1° e 17° pavimento
Fonte: Autor

Tabela 12:Cálculo da quantidade de homens-hora para o 18° pavimento
Fonte: Autor

Tabela 13:Cálculo da quantidade de homens-hora do 19° ao 23° pavimento
Fonte: Autor

5.2.5 Cálculo da equipe
Tomando por base as quantidades de homens hora apresentadas na tabela 11,
é possível elaborar uma nova tabela baseada na tabela 10, em que são
apresentadas todas as atividades executadas pelos carpinteiros em cada dia do
ciclo base.
Desta forma basta dividir as quantidades de homens hora referentes a cada
atividade pela jornada diária de trabalho que no empreendimento foide 9 horas
diárias, e desta forma obter a quantidade de carpinteiros a cada dia conforme
apresentado na tabela 14.

Tabela 14:Cálculo do número de carpinteiros
Fonte: Autor

Desta forma mesma forma como exposto na tabela 14 é possível montar uma
tabela para o cálculo do número de armadores conforme apresentado na tabela 15.

Tabela 15:Cálculo do número de armadores
Fonte: Autor

E da mesma forma é elaborada a tabela 16 para o cálculo do número de
ajudantes gerais.

Tabela 16:Cálculo do número de ajudantes de carpintaria
Fonte: Autor

Desta forma são necessários 26 oficiais carpinteiros, 12 oficiais armadores e
10 ajudantes gerais, totalizando 48 operários para a execução da estrutura de
concreto armado para os pavimentos entre o 1° e o 17° pavimento em 7 dias
trabalhados.
Com base na equipe de 48 operários foi calculado o prazo necessário para a
execução do 18° pavimento uma vez que este, conforme a tabela 12, tem a
necessidade de 3772,42 homens hora para a sua execução.
Com isto basta dividir a quantidade de homens hora necessárias pela
quantidade de operários da equipe e dividir novamente pela jornada de 9,0 horas
trabalhadas e obter dessa forma 8,73 dias necessários para realizar com a mesma
equipe este pavimento.Portanto existe uma folga no prazo estipulado pela gerencia
do empreendimento uma vez que este é de 10 dias e, dessa forma foi adotada a
quantidade de 4320 homens hora para a execução deste pavimento.
Considerando o mesmo raciocínio para os pavimentos entre o 19° e o 23°
temos que são necessários 5,32 dias para a execução da estrutura de concreto de
cada pavimento, portanto novamente observa-se uma folga no prazo estipulado pela
gerência do empreendimento uma vez que este é de 7 dias e, dessa forma, foi
adotada a quantidade de 3024 homens hora para a execução destes pavimentos.
É possível ainda calcular a Rup cumulativa em termos de área de projeção
de laje através da equação proposta por Souza (1996) da seguinte maneira:
klm nm 3olpq
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A área total da laje dos pavimentos entre o 1° pavimento e o 17° é de 938,83
m² a quantidade de homens hora total para a execução da estrutura de concreto de
um pavimento tipo é de 3099,06 hh, desta forma substituindo na equação:
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Para o 18° pavimento a área total da laje de 933,86 m² e quantidade de
homens hora total para a execução da estrutura de concreto deste pavimento tipo é
de 4320 hh, desta forma substituindo na equação:
KEFW

j $ , •EEIGJ= 4,62 hh/m²
Para os pavimentos entre o 19° pavimento e o 23° pavimento temos a área
total da laje de 933,86 m² e quantidade de homens hora total para a execução da
estrutura de concreto deste pavimento tipo é de 3024 hh, desta forma temos
substituindo na equação:
EWFK

j $ , •EEIGJ= 3,24 hh/m²
Com as Rup cumulativas adotadas para a execução da estrutura de concreto de
cada pavimento é possível a elaboração do gráfico 4.

Gráfico 4: hh/m² Cronograma meta
Fonte: Autor

O gráfico 4 apresenta no eixo “Y” a quantidade de homens hora e no eixo “X” são
apresentados os pavimentos.
Analisando o gráfico 4 nota-se claramente a inexistência da consideração do
efeito aprendizagem, todos os pavimentos são considerados isoladamente e não
existe ganho de produtividade durante a sua execução.

5.3 Planejamento dos ciclos de concretagem com as curvas de aprendizagem
O planejamento com a utilização de curvas de aprendizagem é uma
complementação do planejamento tradicional, que utiliza as quantidades de homens
hora por metro quadrado, calculadas para cada andar em um determinado
pavimento.
Para os demais pavimentos são realizadas as regressões e as projeções
considerando-se os ganhos de produtividade de cada tipo de equação conforme
exposto nocapítulo 4 deste trabalho.
Durante o cálculo das equipes chegou-se à conclusão de que a quantidade de
homens hora necessária para executar a estrutura de concreto armado entre o 1°
pavimento e o 17° pavimento é de 3,30 hh/m² e para o 18° pavimento é 4,62 hh/m² e

por fim para a execução dos pavimentos entre o 19° e 23° pavimentos é de 3,24
hh/m².
Para efeito de planejamento com a consideração do efeito aprendizagem, foi
considerado que a quantidade de homens hora para a execução da estrutura de
concreto entre o 1° pavimento e o 17° pavimento seria alcançada no 5° pavimento,
uma vez que, é neste pavimento que ocorre a primeira repetição com o mínimo de
restrições externas ou seja.
Neste pavimento os principais equipamentos e insumos já estão na obra, tais
como, fôrmas de madeira, aço cortado e dobrado, escoramentos metálicos e
barrotes de madeira sendo a entrega do concreto no dia da conretagem a única
restrição a ser considerada.
Para o 18° pavimento não foram considerados os ganhos de produtividade uma
vez que este é um pavimento único.Essa consideração volta a ser realizada a partir
do 19° pavimento que é onde as repetições voltam a ser realizadas e foi considerado
que a produtividade calculada será alcançada na última repetição.

5.3.1 Planejamento dos ciclos de concretagem com a utilização da curva de
aprendizagem linear.
Como foi apresentado no capítulo 4, não existe consenso e nem certeza absoluta
de que a taxa de aprendizagem é de 95% para a execução das estruturas de
concreto armado. Foi considerada uma taxa de aprendizagem de 87,5% para
aplicação da curva de aprendizagem linear conforme apresentado na tabela 17 e
desenvolvimento da equação da taxa aprendizagem apresentada:
Taxa de aprendizagem,
, M3N
OI€•S , M3N .
b= -0,185

Tabela 17:Cálculo de homem-hora para a execução de toda a estrutura pela curva do tipo
linear
Fonte: Autor

A tabela 17 mostra a aplicação da equação da curva de aprendizagem linear
para todos os pavimentos do empreendimento estudado onde:

a) PAV é a relação dos pavimentos;

b) Y é a quantidade de homens hora calculado a partir do desenvolvimento da
equação linear;
c) C é a constante que representa a quantidade de homens hora necessários
para a primeira execução;
d) X é o pavimento analisado;

e) B é o parâmetro de declividade da curva de aprendizagem linear.

Com base na tabela 5.14 é possível elaborar o gráfico 5 onde é apresentada a
curva de aprendizagem resultante dos cálculos efetuados na tabela 5.14.

Gráfico 5:Gráfico da curva linear para a execução de toda a estrutura
Fonte: Autor

Analisando o gráfico 5 nota-se a existência da consideração do efeito
aprendizagem e a tendência de aumento da produtividade à medida que as
repetições são realizadas, e no 18° a quantidade de homens hora necessárias é
maior, uma vez que este é um pavimento único.
A partir do 19° pavimento é observada a redução dos prazos novamente uma vez
que, a partir deste pavimento são retomadas as repetições.Foi considerado que na
última repetição seria alcançada a quantidade de homens hora cálculada.

5.3.2 Planejamento dos ciclos de concretagem com a utilização do modelo de
curva de aprendizagem de Stanford-B.
Como apresentado no capítulo 4, não existe consenso e nem certeza absoluta de
que a taxa de aprendizagem é de 95% para a execução das estruturas de concreto

armado. Foi considerada uma taxa de aprendizagem de 87,5% para aplicação da
curva de aprendizagem de Stanford-B conforme apresentado na tabela 18 e
desenvolvimento da equação da taxa aprendizagem apresentada:
Taxa de aprendizagem,
, M3N
OI€•S , M3N .
b= -0,185

Tabela 18:Cálculo de homem-hora para a execução de toda a estrutura pela curva de
Stanford-B
Fonte: Autor

A tabela 18 mostra a aplicação da equação da curva de aprendizagem StanfordB para todos os pavimentos do empreendimento estudado onde:

a) PAV é a relação dos pavimentos;

b) Y é a quantidade de homens hora calculado a partir do desenvolvimento da
equação Stanford-B;
c) C é a constante que representa a quantidade de homens hora necessários
para a primeira execução;
d) X é o pavimento analisado;
e) B representa a experiência anterior
f) b é o parâmetro de declividade da curva de aprendizagem Stanford-b.
Com base na tabela 5.15 é possível elaborar o gráfico 6em que é apresentada a
curva de aprendizagem resultante dos cálculos efetuados na tabela 5.15.

Gráfico 6:Gráfico da curva do tipo Stanford-B para execução de toda a estrutura
Fonte: Autor

Analisando o gráfico 6 nota-se mais uma vez a existência da consideração do
efeito aprendizagem e a tendência de aumento da produtividade à medida que as
repetições são realizadas.

5.3.3 Planejamento dos ciclos de concretagem com a utilização do modelo de
curva de aprendizagem Exponencial.
Considerando os cálculos realizados para os ciclos de concretagens entre os
pavimentos1° e 17° pavimento tem-se que são necessárias 3,30hh/m² para a
execução de cada pavimento, considerando, da mesma forma que nas equações
anteriores essa produtividade será atingida no 5° pavimento.

Tabela 19:Cálculo da quantidade de homens-hora para a execução de toda a estrutura
pela curva Exponencial
Fonte: Autor

A tabela 19 mostra a aplicação da equação da curva de aprendizagem
Exponencial para todos os pavimentos do empreendimento estudado onde:

g) Pav é a relação dos pavimentos;

h) Y é a quantidade de homens hora calculado a partir do desenvolvimento da
equação linear;
i) A é a constante que representa a quantidade de homens hora necessários
para a primeira execução, neste caso utilizou-se um valor maior devido à
consideração de que no 5° pavimento seria alcançada a quantidade de
homens hora calculada;
j) Xé o pavimento analisado;
k) H representa o tempo necessário para que a primeira unidade seja executada
na metade do tempo;
l) Yult é a quantidade de homens hora necessária para a última execução,
neste caso especifico considerou-se que esse número seria 20% menor do
que a quantidade de homens hora calculada para a primeira operação.

Com base na tabela 5.16 é possível elaborar o gráfico 7 onde é apresentada a
curva de aprendizagem resultante dos cálculos efetuados na tabela 5.16.

Gráfico 7:Gráfico da curva do tipo Exponencial para a execução de toda a estrutura
Fonte: Autor

Analisando o gráfico 7 nota-se novamente a existência da consideração do efeito
aprendizagem e a tendência de aumento da produtividade à medida que as
repetições são realizadas.

5.4 Planejamento previsto versus realizado.
Nesta etapa do estudo de caso são apresentadas as tabelas e os gráficos de
comparação entre os ciclos de concretagens previstos pelos diversos processos de
planejamento e os ciclos efetivamente alcançados.

5.4.1 Planejamento aplicado na obra versus os ciclos de concretagens
observados
A tabela 20mostra uma comparação entre os ciclos previstos tal como aplicado
no empreendimento e os ciclos realizados efetivamente.

Tabela 20:Comparação entre o planejamento aplicado na obra e o realizado
Fonte: Autor

Em que,

a) Pav é a relação dos pavimentos;

b) Efetivo é quantidade de operários calculada;
c) Jornada é quantidade de horas trabalhadas diariamente;
d) Ciclo é a quantidade de dias necessários para a execução da estrutura de
concreto de um pavimento;
e) Hh cons. é a quantidade de homem hora a ser consumida prevista;

f) Área do pav. (m²) é a área do pavimento;
g) Hh/m² é a quantidade de homens hora /m² consumido por pavimento;
h) Efet. real é quantidade de operários efetivos em cada ciclo de concretagem;
i) Jornada é quantidade diária trabalhada;
j) Ciclo é a quantidade de dias reais necessários para a execução da estrutura
de concreto armado de um pavimento;
k) Hh cons. é a quantidade de homens hora consumida efetivamente;
l) Área do pav. (m²) é a área do pavimento;
m) Hh/ m² é quantidade de homens hora consumida por pavimento efetivamente.

Analisando a tabela 20 nota-se a inexistência da consideração do efeito
aprendizagem.Todos os pavimentos são considerados isoladamente e não existe
ganho de produtividade durante a sua execução e com isso houve grande
descolamento entre os ciclos calculados e os ciclos realizados e foram previstos oito
dias menos do que o necessário para a execução de toda a estrutura.
Através da tabela 20 é possível montar o gráfico 8 que mostra claramente esses
descolamentos em função da quantidade de hh/ m² prevista e a quantidade de hh/m²
efetivas.

Gráfico 8:Comparação entre previsto e realizado versus realizado (tal como aplicado na
obra)
Fonte: Autor.

Analisando o gráfico 8 nota-se a inexistência da consideração do efeito
aprendizagem para o planejamento dos ciclos de concretagens, porém as
quantidades de hh/m² efetivas mostram claramente que no início das atividades não
se consegue atingir a produtividade calculada, sendo esta atingida no meio da
execução dos pavimentos e até superada mostrando claramente a existência do
efeito aprendizagem.

5.4.2 Planejamento com curva de aprendizagem do tipo linear
A tabela 21mostra uma comparação entre os ciclos previstos com a utilização
das curvas de aprendizagem linear e os ciclos realizados efetivamente.

Tabela 21: Comparação entre os ciclos previstos pela curva de aprendizagem linear e os
ciclos realizados
Fonte: Autor

Onde:
a) Pav. Relação dos pavimentos;

b) Y é a quantidade de hh/m² calculada com a utilização da equação da curva de
aprendizagem linear;
c) C é uma constante que representa a quantidade de hh/m² necessárias para a
execução do primeiro pavimento;
d) X representa o pavimento analisado;

e) b representa o parâmetro de declividade da curva de aprendizagem linear;
f) Efet. é o efetivo alcançado na obra em cada ciclo de execução da estrutura
de concreto armado;
g) Jornada é a quantidade de horas trabalhadas diariamente em cada ciclo;
h) Ciclo é a quantidade de dias necessários para a execução da estrutura de
concreto armado de um pavimento;
i) Hh cons. é a quantidade total de homem horas consumidos em cada ciclo;
j) Área do Pav. (m²) é a área do pavimento analisado;
k) Hh/m² é a quantidade de homens hora efetivamente utilizadas em cada ciclo
de concretagem.
Analisando a tabela 21 nota-se claramente a existência da consideração do efeito
aprendizagem, todos os pavimentos são considerados de forma integrada onde o
operário aprende com a repetição do ciclo e por consequência melhora o seu
desempenho e reduz o tempo necessário para cada repetição e foram previstos sete
dias menos do que o necessário apra a execução de toda a estrutura.
Através da tabela 21 é possível montar o gráfico 9 que mostra claramente a
consideração do efeito aprendizagem e os descolamentos observados em função da
quantidade de hh/ m² prevista e a quantidade de hh/m² efetivas.

Gráfico 9:Comparação entre previsto e realizado (curva de aprendizagem linear)
Fonte: Autor.

Analisando o gráfico 9 nota-se claramente a existência da consideração do efeito
aprendizagem para o planejamento dos ciclos de concretagens, porém ainda que
em menor escala do que no gráfico 8, houve certo descolamento da quantidade de
hh/m² previstas e efetivas.
O gráfico 9 mostra claramente que já no início das atividades se tem uma maior
grau de precisão e a diferença entre o previsto e o realizado é bem menor do que a
apresentada no gráfico 8, mostrando dessa forma a utilidade de se considerar o
efeito aprendizagem.

5.4.3 Planejamento com curva de aprendizagem do tipo Stanford-B
A tabela 22mostra uma comparação entre os ciclos previstos com a utilização
das curvas de aprendizagem Stanford-B e os ciclos realizados efetivamente.

Tabela 22: Comparação entre os ciclos previstos pela aplicação da curva de aprendizagem
do tipo Stanford-B e os ciclos realizados
Fonte: Autor

Em que:

a) Pav. Relação dos pavimentos;

b) Y é a quantidade de hh/m² calculada com a utilização da equação da curva de
aprendizagem Stanford-B;
c) C é uma constante que representa a quantidade de hh/m² necessárias para a
execução do primeiro pavimento;
d) X representa o pavimento analisado;

e) B que representa a experiência anterior;
f) b representa o parâmetro de declividade da curva de aprendizagem StanfordB;
g) Efet. é o efetivo alcançado na obra em cada ciclo de execução da estrutura
de concreto armado;
h) Jornada é a quantidade de horas trabalhadas diariamente em cada ciclo;
i) Ciclo é a quantidade de dias necessários para a execução da estrutura de
concreto armado de um pavimento;
j) Hh cons. é a quantidade total de homem horas consumidos em cada ciclo.
k) Área do Pav. (m²) é a área do pavimento analisado;
l) Hh/m² é a quantidade de homens hora efetivamente utilizadas em cada ciclo
de concretagem.
Analisando a tabela 22 é possível verificar a existência da tendência de
aumento de produtividade na medida em que são realizadas as repetições, porém
devido a fator que leva em consideração a experiência anterior já na primeira
repetição, é possível notar que houve descolamento e a quantidade de dias
previstos para a execução de toda a estrutura foi menor do que o utilizado
efetivamente ao todo foram necessários doze dias a mais do que o previsto por este
modelo.
Através da tabela 5.19 é possível montar o gráfico 10 que mostra claramente a
consideração do efeito aprendizagem e os descolamentos observados em função da
quantidade de hh/ m² previstas e a quantidade de hh/m² efetivas.

Gráfico 10:Comparação entre previsto e realizado (curva de aprendizagem Stanford-b)
Fonte: Autor.

Analisando o gráfico 10 nota-se a existência da consideração do efeito
aprendizagem para o planejamento dos ciclos de concretagens, porém já na
primeira execução houve certo descolamento da quantidade de hh/m² previstas e
efetivas.
O gráfico 10 mostra que no início das atividades se tem um menor grau de
precisão e diferença entre o previsto e o realizado é bastante grande.

5.4.4 Planejamento com curva de aprendizagem do tipo Exponencial
A tabela 23mostra uma comparação entre os ciclos previstos com a utilização das
curvas de aprendizagem Exponencial e os ciclos realizados efetivamente.

Tabela 23: Comparação entre os ciclos previstos pela aplicação da curva de aprendizagem
Exponencial e os ciclos realizados
Fonte: Autor

Onde:

a) Pav. Relação dos pavimentos;

b) Y é a quantidade de hh/m² calculada com a utilização da equação da curva de
aprendizagem Exponencial;
c) A é uma constante que representa a quantidade de hh/m² necessárias para a
execução do primeiro pavimento, porém neste caso adotou uma valor maior
uma vez que se considerou que a produtividade calculada seria atingida no 5°
pavimento;

d) X representa o pavimento analisado;
e) H que representa o tempo necessário para que a primeira unidade seja
executada na metade do tempo calculado;
f) Yult representa o a quantidade de hh/m2 da última operação;
g) Efet. é o efetivo alcançado na obra em cada ciclo de execução da estrutura
de concreto armado;
h) Jornada é a quantidade de horas trabalhadas diariamente em cada ciclo;
i) Ciclo é a quantidade de dias necessários para a execução da estrutura de
concreto armado de um pavimento;
j) Hh cons. é a quantidade total de homem horas consumidos em cada ciclo.
k) Área do Pav. (m²) é a área do pavimento analisado;
l) Hh/m² é a quantidade de homens hora efetivamente utilizadas em cada ciclo
de concretagem.
Analisando a tabela 23 é possível verificar a existência de uma clara
tendência de aumento de produtividade na medida em que são realizadas as
repetições, porém devido a consideração de que a produtividade calculada seria
atingida no 5° pavimento fez com que houvesse grande descolamento, porém esses
descolamentos diminuíram bastante e a partir da 4° repetição a quantidade de hh/m²
ficaram bem próximas voltando a aumentar somente após a execução do 18°
pavimento e a quantidade de dias previstas para a execução de toda a estrutura foi
maior em doze dias ao verificado durante a execução.
Através da tabela 23 é possível montar o gráfico 11 que mostra claramente a
consideração do efeito aprendizagem e os descolamentos observados em função da
quantidade de hh/ m² previstas e a quantidade de hh/m² efetivas.

Gráfico 11:Comparação entre previsto e realizado (curva de aprendizagem Exponencial)
Fonte: Autor.

Analisando o gráfico 11 nota-se novamente a existência da consideração do efeito
aprendizagem para o planejamento dos ciclos de concretagens, porém já na
primeira execução houve grande descolamento da quantidade de hh/m² previstas e
efetivas, sendo esse descolamento reduzido na medida em que, eram realizadas as
repetições.
O gráfico 11 mostra claramente que já no início das atividades se tem um menor
grau de precisão e diferença entre o previsto e o realizado é bastante grande.

5.4.5 Planejamento previsto pelos diversos modelos versus realizado.
Nesta etapa do estudo de caso é apresentado e analizado um gráfico que
compara todos os ciclos previstos com o ciclos efetivamente alcançados.

Gráfico 12:Comparação entre todos os ciclos previstos e o os realizados
Fonte: Autor.

Analizando o gráfico 12 é nota se que o planejamento sem a utilização a
consideração do efeito aprendizagem traz maiores disperções do que os modelos
que consideram esse efeito.
Dentre os modelos que consideram o efeito apredizagem o que se mostrou mais
eficiente para este empreendimento foi o modelo linear uma vez que esse foi o
modelo que apresentou as menores dispersões.

6 CONCLUSÕES
Verificou-se nesta pesquisa que o processo de planejamento utilizado de
maneira tadicional nas empresas construtoras para a programação de estruturas de
concreto armado, via de regra, desconsidera o efeito aprendizagem o que por
consequencia traz maior variabilidade nos ciclos de concretagens.
Em atividades repetitivas o efeito apredizagem se faz presente e é interessente
que esse efeito seja considerado, pois ao considerar o efeito aprendizagem pode-se
obter uma redução da variabilidade e por consequência redução dos desgastes com
os clientes finais e aumento da confiança das equipes de produção no planejamento
utilizado.
Analizando o estudo de caso nota-se que, com a consideração do efeito
aprendizagem existe uma maior assertividade no planejamento, vale ressaltar que a
forma ou como cada tipo de curva de aprendizagem é aplicada provoca alterações
nos resultados, inclusive a própria taxa de aprendizagem varia de empresa para
empresa e de equipe para equipe.
Para o estudo de caso o modelo de curva de aprendizagem que mais se ajustou
para as previsões dos ciclos de concretagem foi o modelo do tipo linear, este modelo
foi o que mostrou as menores disperções nos ciclos de concretagem e teve o prazo
total de execução previsto mais próximo ao prazo de execução utilizado durante o
desenvolvimento da atividade de estrutura de concreto armado. Os demais modelos
de curvas se mostraram mais imprecisos da maneira em que foram aplicados.
Vale a pena citar que as curvas podem ser utilizadas para o gerenciamento das
equipes, desta forma, a medida em que os beneficios do efeito aprendizagem
fossem sendo adiquiridos as equipe poderiam ser alteradas.
Seria interessante a aplicação das curvas de aprendizagem para a previsão dos
ciclos de concretagem antes da execução das obras e não para a constatação dos
ciclos como foi exemplificado no estudo de caso, outro estudo que traria grande
contribuição seria um estudo a cerca da taxa de aprendizagem pois dados mais
recentes aumentaram a precisão dos planejamentos futuros.
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