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RESUMO
O investimento das empresas construtoras em produtividade de mão de obra
torna-se cada vez mais um diferencial competitivo. Muitas identificam a necessidade
de conhecer as características de suas próprias obras a fim de obter um indicador
de produtividade. O presente trabalho tem por objetivo definir e implantar, na
construtora alvo, um método para coleta, processamento e análise dos indicadores
de produtividade de mão de obra para o serviço de alvenaria de vedação de blocos
de concreto, o qual foi escolhido por sua importância na sequência construtiva do
edifício e relevância nos custos da obra. Definido o serviço piloto foi estabelecida
uma sequência de atividades para o desenvolvimento do trabalho:
a) pesquisas bibliográficas, reuniões com os engenheiros, projetistas e equipe de
obra da construtora alvo para identificar os fatores de conteúdo que podem
influenciar a produtividade da mão de obra do serviço de alvenaria de vedação de
blocos de concreto, não se preocupando, inicialmente, com a relevância ou não dos
mesmos;
b) estabelecimento de critérios para identificação dos fatores de conteúdo e para
coleta dos dados de entrada (homens-hora) e de saída (serviço executado);
c) elaboração de método para coleta, processamento e análise dos indicadores de
mão de obra através da criação de planilhas para cálculo dos fatores, coleta dos
dados de entrada e saída e posterior cálculo da Razão Unitária de Produção (RUP),
a qual é a razão entre os recursos de entrada e os de saída;
d) implantação do método em três obras piloto, gerando diversos valores de RUP;
e) análise dos resultados gerando algumas correções no método proposto.
As correções do método foram realizadas durante aplicação em cada obra, mas a
eficácia do mesmo só foi confirmada após aplicação na terceira obra, cujos
resultados de produtividade demonstraram a presença do efeito aprendizado, o qual
menciona a melhora da produtividade em função de operações repetitivas. Além
disso, os resultados obtidos nesta obra encontram-se inclusive situados dentro do
intervalo apresentado na régua de produtividade, contribuindo para a validação das
planilhas e formulários desenvolvidos e demonstrando a confiabilidade dos dados
coletados. Com a implantação deste método na empresa construtora, os seus
colaboradores foram incentivados a otimizar o processo produtivo, considerando os
resultados obtidos de produtividade da mão de obra.
Palavras–chave: produtividade; alvenaria de vedação; Modelo dos Fatores.

ABSTRACT
Labor Productivity for the concrete blocks sealing masonry service
The investment of building companies in labor productivity becomes more and
more a competitive differential. Many of them identify the need to know the
characteristics of their own work in order to achieve a productivity indicator. This
current work aims at define and implanting a method for collection, processing and
analysis of the labor productivity indicators for the concrete blocks sealing masonry
service, which was chosen for its importance in the constructive sequence of the
building and importance in the work costs. Once defined the pilot service, was
established a sequence of activities for the work development:
a) bibliographical researches, meetings with engineers, designers and the target
builder´s work staff to identify the content factors that might influence the labor
productivity for the concrete blocks sealing masonry service, not being concerned, at
first, with their importance or not;
b) establishing criteria for the identification of the content factors and collection of the
entry (men-hour) and exit (executed job) data;
c) elaboration of the method for collection, processing and analysis of the labor
indicators through the creation of spreadsheets for the calculation of the factors,
entry and exit data collection and posterior calculation of the Unitary Production Ratio
(UPR), which is the ratio between the entry and exit resources;
d) implantation of the method in three pilot works, generating several UPR values;
e) analysis of the results generating some corrections in the proposed method.
The corrections of the method were made during implementation in each work, but its
effectiveness was confirmed after application in the third work, whose productivity
results showed the presence of learning effect, which refers to the improvement of
productivity due to repetitive operations. Furthermore, the results obtained in this
work are also located within the range shown in the rule of productivity, contributing
to the validation of spreadsheets and forms developed and demonstrated the
reliability of collected data. By implanting this method, the target builder´s
collaborators were stimulated to search for the optimization of the productive process
based on the results obtained from the labor productivity.
Key words: productivity; sealing masonry; Factor Model
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1

INTRODUÇÃO
No ano de 2008 o mercado da construção civil encontrava-se em fase de

amplo crescimento, acirrando a competição entre as construtoras. De acordo com
Menezes (2008), todos os indicadores do setor, entre números de lançamentos,
contratações, liberação de novos alvarás de construção e, principalmente, o
montante de crédito liberado, que saltou de R$ 26,5 bilhões em 2007 para R$ 40
bilhões em 2008, mostraram um crescimento geral da construção civil de 50% em
2008, com relação a 2007.
Este crescimento engloba o acréscimo do número de construções e,
consequentemente, de empregos já que o setor, segundo Constante (2009), liderou
os índices de geração de empregos em 2008, onde foram criados 206,6 mil
empregos formais, o que contribuiu para elevar o total de trabalhadores na
construção para 1,7 milhão. Mesmo com esta elevação houve escassez de mão de
obra, já que a oferta de emprego era maior que a quantidade de trabalhadores
disponíveis. O Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola
Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), de acordo com Lima (2008)
estimou em R$ 5,1 bilhões o preço que o Brasil teria de pagar para gerar vagas em
cursos de capacitação e certificar os trabalhadores, visando resolver a falta de mão
de obra no setor.
Apesar deste crescimento em 2008, uma crise mundial acabou afetando o
Brasil e contribuindo para a desaceleração em 2009, fazendo com que as
construtoras passem a ter maior cautela em seus investimentos (CONSTRUÇÃO...,
2008).
Alguns autores como Souza (2001) e Honório (2002) já citavam as
transformações na construção civil, como o aumento das exigências dos clientes,
mudanças no cenário produtivo e econômico do país e aumento da competitividade.
De acordo com Rolli (2008), impulsionada pelos investimentos feitos no Brasil
pelo setor privado, a indústria da construção civil cresceu 9,9% na comparação do
segundo trimestre de 2008 com igual período de 2007.
O crescimento da construção civil em 2008 veio acompanhado de previsões
de desaceleração para 2009:
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A consultora da FGV Projetos Ana Maria Castelo avaliou que o
crescimento da construção deve se confirmar em 10,2% em 2008,
mas deverá desacelerar para 5% em 2009.
De acordo com o diretor de Economia do SindusCon-SP, Eduardo
Zaidan, a desaceleração da atividade econômica provocada pela
crise financeira obrigará a uma maior eficiência das construtoras nos
próximos meses.
‘Teremos alguma turbulência, mas as empresas que investirem em
qualidade e produtividade, realizando ajustes, vão ultrapassar esse
período. O crédito será mais seletivo e escasso, mas os bancos não
deixarão de emprestar, eles terão de fazê-lo. E vamos continuar
com uma grande demanda por habitação e infra-estrutura nos
próximos anos, geração de emprego, financiamento habitacional e
investimentos
de
governo
assegurados’,
comentou.
(CONSTRUÇÃO..., 2008).

“Co-fundador da consultoria empresarial Rosenberg Associados, Dirceu
Bezerra Júnior em entrevista exclusiva à Revista Construção Mercado, afirmou que
as grandes incorporadoras terão de compensar, em produtividade, a escassez de
crédito provocada pela crise mundial.” (BLANCO, 2008).
Segundo Rolli (2008), o setor já esperava uma expansão menor para 2009,
sendo que as decisões de investimento devem levar em conta o impacto da inflação,
com a pressão de custos na produção, na matéria-prima, além de haver mais
dificuldades para o crédito, uma vez que os juros aumentaram.
De acordo com Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais (2009), em setembro de 2008 a
apreensão dos bancos e o excesso de cautela levaram alguns agentes financeiros a
aumentarem suas taxas de juros e retraírem a concessão de crédito à produção.
Lançamento e construção de empreendimentos foram adiados. As vendas também
caíram.
Este é o cenário da construção civil no início de 2009. E é diante dele que o
investimento em produtividade, segundo Blanco (2008) torna-se necessário para que
as construtoras ultrapassem este período de crise.
Segundo Souza (2000), a mão-de-obra é o recurso mais precioso participante
da execução de obras de construção civil.
O estudo da produtividade de mão de obra pode trazer benefícios à indústria
da construção civil.
De acordo com Carraro (1998), a medição da produtividade pode ser um
instrumento importante para a gestão da mão de obra, podendo subsidiar políticas
para redução de custos e aumento da motivação no trabalho.
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Sendo assim, o controle da produtividade da mão de obra pelas construtoras
pode auxiliar os gestores a:
a) identificar os fatores que influenciam na produtividade, definindo assim
qual tipo de obra é mais fácil ou mais difícil;
b) calcular indicadores de produtividade para cada tipo de serviço;
c) prever consumo de mão de obra, permitindo com que as empresas
utilizem seu próprio indicador de produtividade e não mais dados
disponíveis, por exemplo, na Tabela de Composições e Preços para
Orçamentos – TCPO (PINI, 2003), os quais não podem ser padronizados
para qualquer tipo de obra do Brasil;
d) prever a duração dos serviços, com base na quantidade de homens-hora
(Hh) necessários para realizar uma determinada tarefa. Dimensionar a
equipe necessária em função de um prazo para executar determinada
obra;
e) identificar perdas ou desvios relacionados a material, mão de obra,
equipamentos e outros, permitindo a interferência imediata para corrigir o
desvio;
f) identificar a necessidade de aperfeiçoamento do método construtivo, pois
muitos empresários não detectam esta necessidade como mencionado por
Carraro (1998, p.5), pois quando se encontram no limite de otimização de
seus recursos e não conseguem elevar os índices de produtividade,
dificilmente percebem que a mudança do método construtivo pode
melhorar estes índices.
(ARAÚJO, 2000; ARAÚJO; SOUZA, 2000; ARAÚJO; SOUZA, 2001;
CARRARO, 1998; SILVA, 2008; SOUZA, 1996; SOUZA, 2000; SOUZA,
2001;).
Para Andrade (1999, p. 3), antes de optar por uma política de busca de
melhoria da produtividade, as empresas precisam conhecer seu desempenho e os
fatores atuantes sobre o processo que possam induzir a falhas no mesmo.
A conscientização quanto ao real desempenho da empresa é de suma
importância para identificar e corrigir falhas, que podem estar relacionadas ao
desperdício de mão-de-obra e de materiais.
Determinar a eficiência dos recursos físicos presentes na obra, bem como
detectar e quantificar a influência de fatores que possam ser relacionados a perdas
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dessa eficiência, caracteriza-se como um importante aspecto para se balizar a busca
da melhoria do processo de produção de obras.
Os gastos e, consequentemente, as perdas na construção civil, para Carraro
(1998), provêm dos três principais insumos utilizados em uma obra: materiais,
equipamentos e mão de obra, sendo que para o último faltam muitas informações no
que se refere aos índices de produtividade da mão-de-obra, contribuindo para os
desperdícios.
Segundo Mckinsey (1998 apud ARAÚJO; SOUZA, 2001), em qualquer país, o
caminho mais sustentável para a melhoria do padrão de vida é o aumento da
produtividade. Os ganhos de produtividade englobam tanto processos mais
eficientes como inovações em processos e serviços. O uso adequado de recursos
permite que a economia forneça bens e serviços a custos menores para o mercado
interno e possa competir em mercados internacionais.
O conhecimento da produtividade da mão de obra, bem como o entendimento
das razões que a tornam melhor ou pior, constituem ferramentas importantes para
apoiar as decisões dos engenheiros de construção civil.
Segundo Araújo e Souza (2001), a eficiência nos processos produtivos surge,
então, como um objetivo a ser alcançado pelas empresas construtoras, a fim de
garantir a sua lucratividade e assegurar sua permanência no mercado.
Dentro desse contexto, destaca-se a importância da implantação de um
método para coletar, analisar e processar os indicadores de produtividade da mão
de obra em empresas construtoras de médio porte que reflita também para o
sucesso das empresas de construção civil em geral.
Dentre os diversos serviços em obras de construção civil:
[...] “a alvenaria caracteriza-se por ser um serviço altamente
consumidor de mão-de-obra. Portanto, uma parcela não desprezível
dos custos referentes ao serviço de alvenaria está relacionada com o
custo da mão-de-obra.” (CARRARO, 1998, p.7).

Segundo a Revista Construção (1999 apud ARAÚJO; SOUZA, 2000), as
vedações verticais representam algo entre 3,5% a 8% do custo total da construção
de edifícios habitacionais e comerciais, chegando-se a 11% para edifícios populares.
Para este serviço, os custos com a mão-de-obra representam algo em torno de 50%
dos custos totais.
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Conforme a Revista Construção (2008), a alvenaria de vedação tem uma
participação de 6,6 a 10,4% do custo total da obra para construções residenciais de
médio padrão.
A importância da alvenaria pode ser observada em função de muitos motivos:
Além da importância financeira, há de se ressaltar, que os
executores da alvenaria são fornecedores internos de inúmeros
clientes internos relativos aos demais serviços que compõem uma
obra de construção de edifícios. Dentro desse contexto, o domínio do
processo produtivo da alvenaria constitui-se ponto fundamental para
se conseguir qualidade e o estudo de produtividade deste serviço
contribui para sua contínua gestão (ARAÚJO, 2000).

Com relação à parte técnica, ressalta-se que muitos serviços dependem da
alvenaria executada para serem iniciados, como por exemplo, revestimento interno
em argamassa, gesso liso sobre bloco, instalações elétricas e hidráulicas embutidas,
entre outros. Por isso o atraso do serviço de alvenaria pode implicar atraso da obra
como um todo.
Assim, o domínio da produtividade da mão de obra do serviço de alvenaria
resulta em redução de prazo e custo de todo o projeto.
Além disso, a escolha do serviço de alvenaria de vedação de blocos de
concreto justifica-se por ser uma prática construtiva corrente na construtora de
médio porte a ser tratada como construtora alvo neste trabalho.
OBJETIVO
Inserido neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo implantar um
método para coleta, processamento e análise dos indicadores de produtividade de
mão de obra para o serviço de alvenaria de vedação de blocos de concreto, em uma
empresa construtora, tendo como base o Modelo dos Fatores proposto por Thomas
e Yiakoumis (1987 apud ARAÚJO; SOUZA, 2001).
Para esta implantação é necessário identificar e entender os fatores de
conteúdo que podem causar a variabilidade da produtividade da mão de obra do
serviço de alvenaria de vedação de blocos de concreto, mesmo sem avaliar sua
relevância, num primeiro momento, desenvolver planilhas e formulários que
permitam coletar e processar os dados para determinação e análise dos indicadores
de produtividade.
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A eficácia das planilhas e formulários foi verificada mediante sua aplicação
em três obras piloto da construtora MBigucci, a ser tratada neste trabalho como
construtora alvo, e só então o método teve sua implantação concluída.
A primeira obra é chamada de A neste trabalho, cuja produtividade foi medida
no ano de 2007 através do método inicialmente utilizado pela construtora alvo. A
escolha desta obra tem o intuito de demonstrar a evolução entre o método inicial e o
método desenvolvido neste trabalho.
Já o método desenvolvido neste trabalho, baseado no Modelo dos Fatores, foi
aplicado primeiramente na obra B, cujo sistema construtivo é de alvenaria estrutural,
mas que teve a produtividade medida apenas para as paredes de vedação, em
número de cinco paredes por apartamento.
Aplicado o método na obra B identificou-se a necessidade de aplicação do
mesmo em uma obra de estrutura convencional, denominada neste trabalho de obra
C, a fim de validar as planilhas e formulários desenvolvidos.
Implantado o método, em longo prazo a construtora alvo pretende criar um
banco de dados com todos os fatores identificados e a produtividade obtida,
identificar os fatores mais relevantes que influenciam na produtividade da mão de
obra de diversos serviços, bem como determinar expressões para prever tais
indicadores.
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2

A PRODUTIVIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Segundo Souza (2000), a produtividade pode ser definida de várias formas,
mas, geralmente, é representada como uma razão entre os recursos (físicos ou
financeiros) que entram num processo e os resultados que saem do mesmo
(produtos, serviços, capital etc.), conforme ilustrado na figura 1.

ENTRADAS
(Esforço
Humano – Hh)

PROCESSO
CONSTRUTIVO

SAÍDAS
(Serviço – m2)

EFICIÊNCIA
Figura 1 - Produtividade da mão de obra
Fonte: Adaptado de Souza (2000).

As entradas podem ser representadas pelos recursos físicos utilizados
(materiais, mão-de-obra e equipamentos) e as saídas por uma obra ou serviço em
análise, resultados do processo.
Este trabalho tem como foco a produtividade da mão-de-obra, que é
caracterizada pela eficiência com que um processo produtivo transforma os recursos
(esforço humano) em produtos (serviço).
Adota-se, aqui, a conceituação de produtividade definida por Souza (1996),
que é a medida da eficiência do processo produtivo na transformação de recursos
físicos (entradas – esforço humano) em quantidade de serviço executado (saídas).
2.1

Modelos de verificação da produtividade

Existem diversos modelos para verificação da produtividade, sendo que o mais
utilizado na construção civil é o Modelo dos Fatores, classificado como modelo de
entradas e saídas, o qual busca coletar dados relativos às entradas e saídas dos

19
processos, relacionando-os e analisando a produtividade de um sistema de
produção.
Decorrente também do modelo de entrada e saída, outra forma de verificar a
produtividade é através da produtividade variável da Tabela de Composições e
Preços para Orçamentos – TCPO (PINI, 2003), com orientações para a estimativa
da produtividade, que apresenta os valores mínimo, mediano e máximo para RUP
em função dos fatores presentes no serviço em questão, como pode ser observado
na figura 2.

Figura 2 – Régua de Produtividade
Fonte: PINI (2003)

De acordo com PINI (2003), tal faixa foi composta com base na observação
real do desempenho ocorrido em algumas obras, sendo que os valores máximo e
mínimo representam os extremos da faixa, demonstrando situações limite do banco
de dados disponível e o valor mediano representa a região central do conjunto de
dados, isto é, o desempenho que mais aconteceu nos casos estudados, sendo,
portanto, aquele mais provável de acontecer.

2.2

O Modelo dos Fatores

O Modelo dos Fatores, proposto por Thomas e Yiakoumis (1987 apud
ARAÚJO; SOUZA, 2001) é um modelo de medição e análise da produtividade da
mão de obra. Seu nome advém do fato de o mesmo estar baseado no estudo dos
fatores que afetam a produtividade da mão de obra.
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Ainda segundo Araújo e Souza (2001), algumas características do Modelo
dos Fatores são:
a) barato: o sistema de mensuração é de fácil implementação e apresenta
baixos custos de implantação;
b) simples: os dados requeridos são poucos e apresentam facilidade na
coleta em campo;
c) rápido: a retroalimentação é rápida, de forma que as ações corretivas
podem ser tomadas mesmo durante atividades de curta duração;
d) comparativo: informações e dados coletados, analisados e estudados
possibilitam a comparação entre diferentes empreendimentos;
e) apurado: os resultados refletem o que está ocorrendo.
O Modelo dos Fatores se diferencia de outros modelos em vários aspectos,
dentre os quais cita-se o foco na produtividade no nível da equipe de trabalhadores,
considerando o efeito da curva de aprendizagem.
“Sua filosofia, portanto, considera que a simples apropriação de
índices de produtividade não será tão importante, ou útil, caso não
esteja associada ao entendimento da mesma. Desse modo,
conhecer os fatores que fazem a produtividade de uma obra ser
melhor ou pior que outra é tão ou mais relevante que simplesmente
calcular índices de produtividade”. (CARRARO, 1998).

Thomas e Yiakoumis (1987 apud SOUZA, 2001) apresentam a teoria que
fundamenta o Modelo dos Fatores, na qual assumem que o trabalho de uma equipe
é afetado por certa quantidade de fatores que podem alterar o seu desempenho
aleatória ou sistematicamente.
O efeito cumulativo dos distúrbios causados por esses fatores gera uma curva
de real produtividade, cuja forma pode ser muito irregular, tornando sua
interpretação difícil.
Entretanto, se os efeitos desses fatores puderem ser matematicamente
extraídos da curva real, obter-se-á uma curva que representará a produtividade de
referência para o serviço em questão. Essa curva conterá o desempenho básico do
serviço realizado dentro de certas condições de referência, somado a uma

21
componente resultante das eventuais melhorias oriundas das operações repetitivas
(efeito aprendizagem). A figura 3 ilustra a idéia contida no Modelo dos Fatores.

Figura 3 – Modelo dos Fatores para produtividade na construção
Fonte: Thomas e Yiokoumis (1987 apud SOUZA, 2001).

Observando a figura 3 denota-se que:
a) a curva real representa um resultado de uma medição efetuada em
campo;
b) as curvas A, B, C e D representam curvas de produtividade de um
determinado serviço, obtidas a partir da subtração sucessiva dos efeitos
produzidos pelos fatores A, B, C e D, distintos da situação de referência.
c) a curva de referência mostra a produtividade que seria obtida caso não
houvesse influência de fatores que diferem da condição de referência. É a
produtividade ideal.
A título de exemplo, supondo que na curva A existe o efeito do fator de
contexto do clima e na B, o da dificuldade de acesso ao canteiro, para atingir-se a
curva de referência é necessário subtrair, inicialmente, os efeitos do fator de
contexto do clima da curva real, para obter-se a curva A. De posse da curva A, desta
subtrai-se os efeitos do fator de contexto de dificuldade de acesso ao canteiro,
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obtendo-se a curva B e assim, sucessivamente, até atingir-se a curva de referência
ou ideal.
Neste modelo o ideal é que a coleta seja diária, para que a utilização dos
fundamentos do Modelo dos Fatores torne-se uma ferramenta de gestão dos
recursos durante a execução de uma obra. A análise diária da produtividade
possibilita um meio real de se obter informações que subsidiem tomadas de
decisões no nível do canteiro.
A utilização do Modelo dos Fatores traz algumas vantagens segundo Thomas
e Yiakoumis (1987 apud SILVA, 2008):
a) foi desenvolvido para a Construção Civil;
b) leva em consideração o aumento de produtividade ao longo do tempo, em
razão de operações repetitivas, considerando o efeito aprendizado;
c) pode ser usado para análises estatísticas rigorosas;
d) é genérico e pode ser usado para quantificar os efeitos de outros fatores;
Diante destas vantagens, será adotado neste trabalho o Modelo dos Fatores,
principalmente pelo fato da produtividade ser acompanhada diariamente permitindo
avaliação constante da mesma e dos fatores que possam a influenciar bem como
possibilitando que decisões sejam tomadas no próprio canteiro.

2.2.1 Classificação dos fatores que influenciam na produtividade

Existem fatores influenciadores que incidem positiva ou negativamente sobre
a produtividade, possibilitando a existência de curvas de produtividade reais situadas
abaixo da curva de referência.
Em situações usuais, existem dois grandes grupos de fatores majoritários que
afetam a produtividade da mão-de-obra. O primeiro deles diz respeito ao trabalho
que precisa ser feito e abrange os componentes físicos do mesmo, especificações
exigidas e detalhes de projeto entre outros. Segundo classificação de Thomas e
Smith (1990 apud ARAÚJO; SOUZA, 2001) os fatores são relacionados ao conteúdo
do trabalho e o outro grupo de fatores está relacionado ao ambiente de trabalho e
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como ele é organizado e gerenciado; aspectos gerenciais, incluindo também
condições atmosféricas, disponibilidade de materiais e equipamentos, seqüência de
trabalho etc., caracterizam os chamados fatores de contexto do trabalho, segundo a
classificação adotada pelos autores supracitados.
Estes são os fatores de conteúdo e de contexto que ocorrem em situações
normais, mas existem também os fatores de contexto anormais, segundo Carraro
(1998), conhecidos como anormalidades, como por exemplo, a falta de material, a
quebra de uma grua, as chuvas torrenciais. São situações de contexto que escapam
da normalidade, sendo que muitas ocorrem por alguma falha no processo que
poderia ter sido evitada.
Segundo Souza (1996), conhecendo-se o conteúdo do trabalho (projeto,
especificações) que se está executando e o contexto (tipo de terreno, clima,
características do gerenciamento) onde a atividade se insere seria possível prever a
produtividade. Porém existem eventos que fogem das condições normais de
trabalho que podem estar fora de controle, como as chuvas, e sob controle, como a
falta de material, mas que influenciam negativamente o ritmo de trabalho. Estes
eventos, quando significativos, ou seja, quando duram ou tem efeito durante várias
horas e representam condições anormais, são conhecidos por anormalidades.
Neste trabalho serão abordados com maior ênfase os fatores de conteúdo em
função do projeto de cada empreendimento que podem influenciar a produtividade
do serviço de alvenaria de vedação de blocos de concreto. Os fatores de contexto e
anormalidades serão apontados durante o acompanhamento da produtividade em
obra.
Segundo Souza e Araújo 2001, estes fatores podem ser divididos em cinco
categorias distintas:
a)

Características do produto
A análise do projeto do produto é o primeiro passo no entendimento
do serviço. A não uniformidade dos projetos, característica marcante
na construção civil, gera produtos únicos. Dessa forma, o levantamento
da produtividade da mão de obra, da forma pretendida neste trabalho,
requer que tais características, inerentes a cada projeto, sejam
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conhecidas e levadas em consideração quando feitas as análises dos
dados relativos a cada projeto.
A função desempenhada pela alvenaria, se de vedação ou resistente,
a localização e caracterização geométrica das paredes, as formas de
fixação vertical da alvenaria são pontos, dentre tantos outros, que
servem para caracterizar as alvenarias, evidenciando diferenças no
produto alvenaria e subentendendo que diferentes desempenhos
podem ser encontrados.
b)

Materiais e Componentes
É bastante variada a gama de materiais e componentes utilizados na
realização dos serviços de alvenaria. A possibilidade de combinações
de materiais aumenta o grau de diversificação na maneira de se
executar um mesmo serviço e revela a preocupação em atingir maior
grau de racionalização, reduzir custos etc.
Acredita-se que a utilização de materiais e componentes distintos seja
um dos fatores que vêm influenciar a produtividade da mão-de-obra.
Daí a importância de se conhecer os materiais e componentes
utilizados.
Os materiais que compõem a alvenaria são os tijolos ou blocos e as
argamassas. Apesar de ser em pequeno número, a diversidade
encontrada para cada um destes materiais é bastante significativa.
Assim sendo, torna-se necessário conhecer as variedades, usualmente
empregadas na execução das alvenarias, para que seja possível
estabelecer possíveis correlações com a produtividade da mão-deobra.

c)

Equipamentos e Ferramentas
A execução de um serviço, dentro de um mesmo sistema, permite o
uso

de

diferentes

equipamentos

e

ferramentas,

igualmente

apropriados. Seja por opção do operário, procedimentos da empresa
ou imposição de superiores, a escolha da ferramenta/equipamento
deve levar a uma maior racionalização do serviço e garantir a melhora
ergonômica quanto às atividades do trabalhador.
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São muitos e bem variados os equipamentos e ferramentas utilizados
na produção das alvenarias, como colher, palheta, escantilhão, nível,
régua etc.
d)

Mão de obra
Igualmente importante é a formação é o dimensionamento das equipes
que irão executar um determinado serviço devem ser muito bem
pensados dentro da obra. Não há, até o momento, uma regra que
defina a equipe ideal para cada serviço. Dessa forma, são várias as
estruturas de equipe possíveis e admitidas, podendo ser significativa a
influência destas na produtividade da mão de obra.
O dimensionamento das equipes, como por exemplo, o número de
ajudantes para cada pedreiro e a presença ou não de encarregado,
constituem fatores importantes a serem considerados e, acredita-se,
manter correlações com a variação nos níveis de produtividade da
mão-de-obra.

e)

Organização da Produção
As formas de organizar a produção, dentro das obras, completam o
entendimento dos serviços. Aqui se farão mais presentes fatores
relacionados ao contexto do trabalho, como por exemplo, formação de
equipe, logística para descarga e transporte de material etc.

2.3

Medição da produtividade da mão de obra

Segundo Souza (2001), a forma mais direta de se medir a produtividade diz
respeito à quantificação da mão de obra necessária (expressa em homens-hora
demandados) para se produzir uma unidade da saída em estudo (por exemplo, um
metro quadrado de alvenaria). O indicador utilizado, denominado razão unitária de
produção (RUP) por este autor, é calculado através da equação 2:

RUP =

Entradas
Saídas

(2)
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Neste trabalho as entradas referem-se ao número de homens envolvidos
multiplicado pelo período de tempo de dedicação ao serviço, mensurado em
Homens-hora (Hh), e as saídas podem ser consideradas de maneira bruta ou
líquida, e referem-se ao serviço executado.

RUP =

Hh
QS

(Hh m ), sendo:
2

(3)

Hh (Homens-hora): quantidade de homens vezes o número de horas
trabalhadas no dia, ou período, em análise;
QS (quantidade de serviço): serviço executado em m2 .

A RUP pode ser obtida em diversas unidades, mas a adotada neste trabalho
será Hh/m2.
Analisando a expressão três é possível verificar que um valor elevado de RUP
indica uma produtividade ruim.
Para que se consiga uma uniformização no cálculo da RUP há que se definir,
portanto, as regras para mensuração tanto de entradas quanto de saídas. Mais que
isto, há que definir o período de tempo a que se refere o levantamento feito.

2.4

Critérios para padronização do cálculo da RUP

Para a obtenção de valores confiáveis de RUP, as entradas e saídas devem
ser quantificadas de forma padronizada. Para isto, algumas posturas devem ser
adotadas em relação à equipe considerada, tempo de dedicação ao serviço,
mensuração das saídas e período de estudo da produtividade.
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2.4.1 Mensuração das entradas

As entradas, neste trabalho, referentes à mensuração do esforço humano,
passa pela apropriação dos Homens (H) – hora(h) demandados.
Para esta mensuração deve-se levar em conta a equipe que está sendo
considerada, a fim de obter-se o número de homens envolvidos no trabalho, e o
tempo de dedicação ao serviço, que resultará em número de horas.
Para a definição do número de homens envolvidos no trabalho pode ser
considerado:
a) equipe dos oficiais: quando somente se considera os oficiais diretamente
envolvidos;
b) equipe direta: quando se acrescenta os ajudantes diretos ao grupo dos
oficiais;
c) equipe global: quando o esforço de apoio é acrescido ao da mão-de-obra
direta.

2.4.2 Mensuração das saídas

A quantificação do serviço pode ter diversas posturas:
a) pode-se mensurar a alvenaria líquida executada;
b) pode-se adicionar, à área líquida, uma outra quantidade, que diz respeito
à dificuldade em se produzir a alvenaria (por exemplo, pode contemplar a
área fechada da mesma, isto é, sem se descontar o vão presente),
chegando-se à área bruta de alvenaria.
Os critérios para mensuração das entradas e saídas estão apresentados no
quadro 1.
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Considera os oficiais
Oficiais

diretamente envolvidos no
trabalho.
Acrescenta-se os ajudantes

EQUIPE

Direta
diretos ao grupo dos oficiais.
O esforço de apoio é
Global

MENSURAÇÃO
DAS ENTRADAS

TEMPO DE
TRABALHO

MENSURAÇÃO
DAS SAÍDAS

ÁREA LÍQUIDA
ÁREA BRUTA

acrescido ao da mão-de-

obra direta.
Considerado apenas o
horário padrão de trabalho,
Jornada Normal
normalmente 9 horas por
dia.
Considera-se horas extras e
Jornada Total
horas paradas por falta de
material por exemplo.
São as horas totais
trabalhadas,
Jornada sem horas extras
desconsiderando horas
extras
Área total desconsiderando os vãos existentes.
Área total sem descontar os vãos. È considerado o vão
fechado.

Quadro 1 – Critérios para padronização de entradas e saídas
Fonte: Autoria Própria

2.4.3 Período de Estudo da Produtividade

Podem-se ter diferentes tipos de RUP em função do período de tempo ao
qual se relacionam as medidas de entrada e saída, conforme quadro 2.
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RUP
Diária

DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO

RUPd

Calculada a partir dos valores de homens hora e quantidade de serviço, relativos ao

Cumulativa

RUPcum

Cíclica

RUPcic

Potencial

RUPpot

dia de trabalho em análise.
Possui entrada e saída relativas a um
período de tempo, sendo calculada a partir
dos valores de homens-hora e quantidade
de serviço, relativos ao período que vai do
primeiro dia em que se estudou a
produtividade até o dia em questão.
Analisa-se o ciclo de execução de um
determinado serviço, como, por exemplo, o
período de tempo envolvido na execução da
alvenaria de certo pavimento.
É calculada a partir da mediana das RUP´s
diárias cujos valores estejam abaixo do
valor da RUP cumulativa ao final do período
de estudo. Esta RUP não leva em
consideração os resultados ruins, podendo
ser estipulada como uma meta.

Quadro 2 – Tipos de RUP
Fonte: Autoria Própria

No resultado da RUPcum está embutida a produtividade de dias bons e ruins. É
útil para realizar previsões sobre o andamento da obra em estudo. Segundo Silva
(2008), a RUPcum expressa a “produtividade média” de todos os ciclos analisados, ou
ainda a “tendência da produtividade”, quando se a acompanha sua evolução
graficamente.
A RUP diária pode variar bastante, de um dia para outro, podendo-se obter o
valor mínimo que refere - se ao melhor desempenho, o máximo representando o pior
desempenho, ou o potencial, o qual diz respeito à produtividade que se pode
conseguir corriqueiramente com a tecnologia e a forma de gestão disponível na obra
em avaliação.
Estes diferentes tipos de RUP em função do período de tempo ao qual se
relacionam as medidas de entrada e saída podem ser observados na figura 4.
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Figura 4 - Diferentes Tipos de RUP
Fonte: Araújo e Souza (2001)

Araújo e Souza (2001) criaram um indicador chamado “perda de
produtividade de mão de obra” ou “PPMO”, calculado de acordo com equação 5.

PPMO =

RUPcum − RUPpot
RUPpot

, sendo:

(5)

PPMO: perda da produtividade da mão de obra

Na RUPcum está incluso os fatores de contexto que a influenciaram
negativamente. Então, na situação ideal, quando a produtividade atinge seu
potencial e as interferências são mínimas, a RUPcum seria igual à RUPpot, e, portanto,
a PPMO seria nula. Valores maiores indicam maior perda de produtividade.

2.4.4 Diretrizes para padronização da Razão Unitária de Produção

Souza (2000) propõe algumas diretrizes para que ocorra a uniformização
quanto à quantificação da RUP:
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a) distinguir se a produtividade a ser medida será da equipe direta, da equipe
direta mais a de apoio ou da global (incluindo o encarregado);
b) preconiza-se, para o cálculo dos homens-hora, a adoção das horas
disponíveis para o trabalho, que incluem todo o tempo onde os operários
estariam à disposição para exercer suas atividades;
c) é necessário, também, citar se os valores de produtividade apresentados
dizem respeito à RUP´s diárias (potencial, mínima ou máxima) ou
cumulativas.
A padronização da medição da RUP é um dos itens para tornar o resultado
mais confiável.
No presente trabalho será abordado apenas a produtividade dos oficiais e dos
ajudantes diretamente envolvidos no trabalho. As horas apropriadas serão as
disponíveis para o trabalho, apropriando-se o tempo total que o operário estará
presente para o trabalho. Com relação à mensuração das saídas, será quantificada
a área bruta e líquida, sendo que a terceira obra estudada será apresentada apenas
com área líquida. As RUP´s a serem estudas serão a diária, potencial e cumulativa.

2.5

Previsão dos Indicadores de Produtividade

A previsão dos indicadores de produtividade é uma tarefa extremamente
necessária, mas que envolve o conhecimento prévio dos fatores que os influenciam.
O indicador de produtividade não é um número fixo, mas sim variável em
função dos fatores envolvidos. Cada fator incide com uma intensidade diferente na
produtividade.
Para isto a identificação dos fatores que influenciam na produtividade deve
ser feita antes da previsão do indicador.
A determinação das expressões de previsão dos indicadores de produtividade
não faz parte do objetivo deste trabalho, mas sim do objetivo a longo prazo da
construtora alvo, a qual seguirá as seguintes etapas para atingí-lo:
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a) identificação dos fatores de conteúdo e cálculo dos indicadores de
produtividade de várias obras, permitindo a elaboração de um banco de
dados que relaciona os fatores e indicadores de produtividade de cada
obra, possibilitando analisar, por exemplo, qual indicador é obtido para
determinado tipo de obra e em quais circunstâncias isso acontece;
b) determinação dos fatores mais relevantes, ou seja, verificação de quais
fatores realmente influenciam na produtividade;
c) com os fatores mais relevantes será possível, através de regras
estatísticas, estabelecer expressões de previsão da produtividade.

A previsão dos indicadores de produtividade não faz parte do objetivo deste
trabalho pois não há dados suficientes para elaborar o banco de dados conforme
mencionado no item a.
Silva (2008) elaborou a previsão dos indicadores de produtividade para o
serviço de fôrmas para estrutura de concreto armado da seguinte forma:
•

elaborou um banco de dados com todos os fatores identificados e
indicadores de produtividade obtidos;

•

verificou a correlação entre os fatores e os indicadores de produtividade
para identificar os fatores relevantes utilizando matriz de correlação;

•

com os fatores mais relevantes, através de nova matriz de correlação,
identificou os fatores que possuem menor correlação entre si;

•

de posse dos fatores relevantes de menor correlação entre si e a RUP
potencial e cumulativa de várias obras montou nova matriz e estabeleceu
regressão linear, chegando a uma expressão de previsão para o indicador
de produtividade para o serviço de formas.

33
3

PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Apresentado o conceito de produtividade, sua forma de mensuração através
da RUP, a qual pode variar em função de fatores de conteúdo e contexto
(decorrentes de situações normais e anormais), parte-se para aplicação do Modelo
dos Fatores visando adaptá-lo às necessidades da construtora alvo a fim de obter
um método para coletar, processar e analisar os indicadores de produtividade até
chegar à fase de previsão dos mesmos.
Inicialmente, para aplicar o Modelo dos Fatores na construtora alvo foi
necessário elaborar uma pesquisa sobre os fatores que afetam a produtividade do
serviço de alvenaria de vedação, que está apresentado no item 3.1.

3.1

Fatores que afetam a produtividade do serviço de alvenaria de vedação

A produtividade do serviço de alvenaria pode ser afetada por inúmeros
fatores, como pode ser observado através da opinião e conclusão de alguns autores.
Sanders e Thomas (1991 apud CARRARO, 1998) avaliaram a produtividade
de mão-de-obra no serviço de alvenaria em 11 obras e chegaram as seguintes
conclusões:
a) a produtividade pode aumentar em até 30% quando se trabalha com
pavimentos repetidos;
b) os fatores de projetos afetam significativamente a produtividade. Paredes
com desenhos complicados podem piorar a produtividade em até 40%.
Araújo

(2000)

menciona

diversos

fatores

que

podem

influenciar

a

produtividade do serviço de alvenaria de vedação como o preenchimento da juntas
verticais, o dimensionamento da equipe de mão de obra, a forma de contratação e
de pagamento dos pedreiros, as dimensões e peso dos blocos, entre outros.
Serra e Tamai (1996 apud CARRARO 1998) identificaram como fatores
influenciadores aqueles relativos à especificação dos materiais (dimensão dos
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blocos) e às características do projeto (número de interseções entre paredes; tipos,
quantidade e área dos vãos).
Gutschow et al. (1997 apud CARRARO, 1998) mediram a produtividade do
serviço de alvenaria identificando alguns fatores que estavam afetando a
produtividade como o tamanho da equipe, características de projeto, grande
exigência com relação à qualidade, falta de material e as características
dimensionais dos materiais.
Souza (2001) cita alguns fatores ligados ao conteúdo que diminuem a RUP
como blocos leves e projeto para produção de alvenaria. Com relação aos fatores de
contexto, a RUP fica prejudicada em função da rotatividade de mão de obra, chuvas,
falta de material etc.
Na pesquisa realizada por Thomas et. al (1992 apud CARRARO, 1998)
alguns fatores que prejudicam a produtividade do serviço em questão foram
identificados:
a) rotatividade dos bons trabalhadores;
b) mão-de-obra mal treinada;
c) características de projeto (paredes com muitos cantos e/ou cortes);
d) empreendimento mal organizado e mal supervisionado;
e) práticas inconvenientes de estocagem e distribuição de materiais;
f) interferências e trabalho fora de seqüência;
g) equipes muito numerosa.
Partilhando

das

opiniões

acima

é

possível

observar

que

algumas

características podem influenciar na produtividade, como as descritas no quadro 3.
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FATORES INFLUENTES

DESCRIÇÃO

NA PRODUTIVIDADE

Algumas características como o tipo de empreendimento (obra
comercial, residencial, pública ou privada), o projeto de arquitetura, as
EMPREENDIMENTO
áreas envolvidas, a verba disponível e o cronograma a cumprir podem
ser fatores que influenciam na produtividade da alvenaria de vedação.
As características de projetos são os fatores de conteúdo a serem
PROJETO
abordados com maior ênfase neste trabalho no item 3.2.1
Com relação à organização da produção alguns itens podem constituir
fatores de conteúdo (em função de situações normais) que influenciam
na produtividade:
• Regime de contratação;
• Forma de efetuar o pagamento dos colaboradores;
• As condições do ambiente de trabalho;
• A disposição e quantidade de equipamentos de transporte;
PRODUÇÃO

• Seqüência de execução adotada para o serviço de alvenaria;
• Definição da equipe de trabalho, quantificando pedreiros e ajudantes e
decidindo sobre a presença ou não de encarregado;
• Estabelecimento da jornada de trabalho;
• Benefícios oferecidos aos trabalhadores, como cesta básica, plano de
saúde etc.
• Condições de higiene e segurança dentro da obra.

Quadro 3 – Fatores que podem influenciar a produtividade
Fonte: Autoria própria

Além das conclusões obtidas pelos diversos autores citados acima,
analisando a execução do serviço de alvenaria de vedação na construtora alvo, bem
como seus procedimentos de inspeção e execução do serviço, cujo resumo
encontra-se no anexo A, considera-se que algumas etapas podem influenciar na
produtividade:
a) como existe uma série de regras para o preenchimento das juntas
verticais, o pedreiro demora certo tempo para assimilar quais juntas
precisam ou não ser preenchidas;
b) para a colocação do ferro cabelo há também diversas regras a serem
observadas, o que acaba prejudicando a produtividade;
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c) o serviço de marcação é bem mais lento que a elevação, pois o pedreiro
precisa adequar a alvenaria com a estrutura já existente, procurando
sempre o menor enchimento possível na camada de revestimento. Nesta
fase também exige muita atenção com o tamanho dos vãos de porta e dos
ambientes;
d) a falta de material no pavimento em execução atrasa o serviço;
e) o excesso de vãos contribui para a diminuição da produtividade.

Após a observação do procedimento do serviço de alvenaria de vedação na
construtora alvo e da execução deste serviço em obra, bem como análise das
conclusões de vários autores percebe-se que é de fundamental importância
identificar os fatores que influenciam a produtividade, visando melhorar a eficiência
do serviço.
Com base em todas estas observações e análises a construtora alvo passa
para a fase de identificação dos fatores, principalmente de conteúdo, que podem
influenciar a produtividade do serviço de alvenaria de vedação de blocos de
concreto, a ser detalhada no item 3.2.1. Antes desta identificação é necessário
estabelecer todas as etapas a serem percorridas para aplicação do Modelo dos
Fatores na construtora alvo.

3.2

Aplicação do Modelo dos Fatores na construtora alvo para o serviço de

alvenaria de vedação

Para a adaptação do Modelo dos Fatores na construtora alvo foram
elaboradas planilhas para identificação dos fatores de conteúdo que podem causar
variabilidade na produtividade da mão de obra do serviço de alvenaria de vedação
de blocos de concreto, bem como para o cálculo da RUP, as quais foram aplicadas
em três obras piloto. Durante a utilização das planilhas desenvolvidas melhorias
foram feitas visando à eficácia das mesmas para o cálculo e análise da RUP.
Implantadas e validadas as planilhas desenvolvidas, a construtora alvo
pretende a longo prazo, criar um banco de dados com o histórico de fatores de
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conteúdo identificados e com valores de RUP obtidas das diversas obras, identificar
os fatores de conteúdo mais relevantes que podem influenciar na produtividade,
permitindo assim determinar expressão de previsão da produtividade da mão de
obra dos diversos serviços.
As atividades para aplicação do Modelo dos Fatores estão demonstradas no
fluxograma da figura 6, as quais são desenvolvidas pelos responsáveis
apresentados no organograma na figura 5.
Organograma da Construtora Alvo
Presidente

Diretor Técnico

Gerente de
Suprimentos

Diretor Financeiro
e Jurídico

Gerente de
Assistência Técnica

Diretor Comercial e
de Marketing

Diretor Administrativo
e de Cobrança

Gerente de
Planejamento (GP)

Diretor de Novos
Negócios

Coordenador de
obras 01 (CO 1)

Coordenador de
obras 02 (CO2)

Obra 01

Engenheiro
Orçamentista
(EO)

Engenheiro de
Planejamento 01Viabilidade e
Financiamento Bancário
(EP1)

Engenheiro de
Planejamento 02 Acompanhamento de
Custo, Prazo e
Produtividade (EP 2)

Engenheiro de
Obras (E O)

Mestre de Obras
(MO)

Fiscal de Obras
(FO)

Apontador
(A)

Figura 5 – Organograma da construtora alvo
Fonte: Autoria Própria

O organograma da figura 5 está apresentado com foco nos colaboradores
envolvidos com a produtividade na construtora alvo, sendo que diretoria responsável
é a técnica e os departamentos são o de planejamento, composto pelo gerente de
planejamento, engenheiro orçamentista e engenheiros de planejamento e o de
obras, composto por coordenador, engenheiro de obra, mestre, fiscal e apontador.
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Estes colaboradores possuem uma sigla indicada no organograma, a qual é
utilizada no fluxograma da figura 6 para relacionar os colaboradores as atividade de
sua responsabilidade dentro da construtora alvo. Esta relação está apresentada ao
lado de cada atividade do fluxograma da figura 6 com a sigla da pessoa responsável
pela atividade em questão.
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Atividades para aplicação do Modelo dos Fatores na construtora alvo

Objetivo
deste
trabalho

DT;GP; EP2;
EO;CO1;CO2;
MO;FO

Identificação dos fatores de
conteúdo do serviço piloto

GP

Método de coleta dos dados de
entrada (horas trabalhadas) e
de saída (serviço realizado)

GP

Elaboração de planilhas para
cálculo da RUP

GP

Identificação dos fatores de
conteúdo da obra piloto

GP

Implantação do método em
uma obra piloto

MO; FO

Coleta dos dados de entrada e
saída na obra piloto

EO

Conferência das planilhas com
os dados coletados em obra

EP2

Cálculo da RUP da obra piloto

EP2;GP;EO

Análise da RUP e do método
aplicado à obra piloto.

EP2;GP

SIM

Precisa de melhorias no
método adotado?

NÃO

Objetivo
a longo
prazo

EP2;GP;MO;
FO

Identificação de fatores, coleta
de dados de entrada e saída e
cálculo da RUP de outras
obras / outros serviços

EP2

Inclusão dos resultados obtidos
no banco de dados

EP2;GP

Verificação da relevância dos
fatores identificados

EP2;GP

Determinação da expressão de
previsão de produtividade

EP2;MO;FO

Aplicação em outras obras
(previsão da produtividade,
coleta de dados e cálculo da
RUP)

Análises
-Previsão (RUP prevista X RUP
obtida);
- Relevância dos fatores

GP;EP2;
EO

Figura 6 - Atividades para aplicação do Modelo dos Fatores na construtora alvo
Fonte: Autoria Própria
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Inicialmente foram feitas diversas reuniões para identificação dos fatores de
conteúdo que podem influenciar a produtividade do serviço de alvenaria de vedação
de blocos de concreto, cujos responsáveis foram: diretor técnico, gerente de
planejamento, engenheiro de planejamento, engenheiro de obras, coordenador de
obras, mestre de obras e fiscal de obras. Os detalhes desta etapa de identificação
estão apresentados no item 3.2.1.
Após a identificação dos fatores, a gerente de planejamento elabora os
métodos de coleta dos dados de entrada e de saída, a planilha para cálculo da RUP,
identifica os fatores de conteúdo da obra piloto e implanta o método nesta obra.
Esta implantação é feita entregando um manual para preenchimento das
planilhas de produtividade para o serviço de alvenaria de vedação, apresentada no
Apêndice A, na qual consta uma justificativa pelo fato da construtora alvo ter optado
em estudar a produtividade, apresenta o conceito da mesma e a forma de calculá-la,
bem como descreve e explica todas as planilhas a serem preenchidas pelos
colaboradores de obra.
Os colaboradores da obra (engenheiro, mestre e fiscal) recebem o
treinamento sobre o manual do Apêndice A e a partir deste momento considera-se
implantado o método, inspirado no Modelo dos Fatores, na obra piloto.
O mestre e fiscal coletam os dados de entrada e saída diariamente anotando
nas planilhas correspondentes, apresentadas no item 3.2.2 e 3.2.3. As coletas são
feitas normalmente no final da tarde e demoram em torno de uma hora, sendo que
durante todo o dia o mestre e fiscal estão atentos à presença de anormalidades e ao
horário de trabalho dos colaboradores.
Coletados os dados, o engenheiro da obra recolhe as planilhas preenchidas,
confere e envia ao departamento de planejamento, no qual o engenheiro de
planejamento tem um dia para compilar os dados e calcular a RUP, conforme item
3.2.4.
A RUP e todo o método aplicado são analisados pelo engenheiro de
planejamento juntamente com o engenheiro da obra e gerente de planejamento, de
acordo com o item 3.2.5, os quais após avaliação dos resultados emitem um parecer
sobre a produtividade obtida e possíveis ações a serem tomadas em caso de baixa
produtividade. Neste momento também é avaliada a necessidade de melhorias nas
planilhas e formulários desenvolvidos.
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O engenheiro da obra transmite ao mestre e fiscal o resultado, os quais juntos
tomam as devidas ações para melhorar a produtividade, quando necessário, em
conjunto com o empreiteiro responsável pelo serviço. Neste momento são
investigadas as causas das anormalidades, como por exemplo, checar programação
de material para que o mesmo não falte; solicitar manutenção periódica do guincho
para que este não quebre etc.
No caso de melhorias das planilhas e formulários, estas são realizadas pelo
próprio departamento de planejamento, seja com relação aos fatores identificados,
método de coleta dos dados de entrada e saída ou até mesmo com relação ao
cálculo da RUP. Realizadas as melhorias o método é aplicado novamente na obra
até obter-se a validação do mesmo.
Validado o método, que está adaptado com base no Modelo dos Fatores, a
construtora alvo partirá para a segunda fase, cujo objetivo a longo prazo é criar um
banco de dados com o resultado da produtividade de várias obras e serviços,
identificar os fatores mais relevantes e estabelecer expressões de previsão de
produtividade.

Assim

será

possível

avaliar

continuamente

a

RUP

obtida

comparando–a com a prevista pela expressão de previsão, permitindo constante
análise dos fatores mais relevantes, da expressão desenvolvida e até mesmo do
método aplicado.

3.2.1 Identificação dos fatores de conteúdo que podem influenciar na produtividade
de alvenaria de vedação de blocos de concreto

Para a identificação dos fatores que podem influenciar a produtividade de
alvenaria de vedação de blocos de concreto foram realizadas reuniões entre os
diversos engenheiros da construtora alvo, diretor técnico, coordenadores de obras,
gerente de planejamento, mestres e ficais de obra, bem como entrevistas nas obras,
pesquisas em livros, revistas e meio eletrônico, chegando - se, inicialmente, aos
seguintes fatores de conteúdo e alguns de contexto que possivelmente influenciam a
produtividade, sem verificar a relevância dos mesmos:
a) comprimento das paredes;
b) peso dos blocos;
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c) altura das paredes;
d) densidade de alvenaria interna, obtida pela relação área de alvenaria
interna/área do pavimento;
e) relação pedreiro/ajudante (contexto);
f) relação área de alvenaria / número de paredes;
g) tempo de duração do serviço de um pavimento tipo (contexto);
h) % alvenaria externa em relação ao total;
i) % de área de vão em relação à área de parede;
j) % Alvenaria com Ângulo de 90º;
k) presença de encarregado (contexto).

Estes fatores foram amplamente discutidos, passando para a fase de definição
do método de cálculo de cada um deles. Para isto foram elaboradas duas planilhas
auxiliares para compilação dos dados a serem levantados e para cálculo dos fatores.
As planilhas de cálculos auxiliares, levando a área bruta em consideração, estão
detalhadas nos quadros 4, 5 e 6.

Quantidade de
Nº da Parede

Dimensões de cada Parede

paredes iguais

INTERNA

(Q p)

SUBTOTAL

0

e (cm)

L (m)

H (m)

Dimensões Totais das paredes

Área Bruta
(m2)

Área Bruta Total
(m2) A*Qp

9 cm
14 cm
19cm

0,00
0,00

L total (m) L*Qp

H total (m)
H *Qp

0,00

0,00

Quadro 4 – Detalhe da Planilha de Cálculos Auxiliares para Área Bruta
Fonte: Autoria Própria

Com os projetos de arquitetura e de fôrma são levantados dados em relação à
espessura, comprimento e altura das paredes, bem como quantidade das mesmas,
a serem inseridos na planilha apresentada no quadro 4, calcula-se a área bruta das
mesmas, o comprimento e altura total, separando as informações de acordo com a
espessura das paredes e se é interna ou externa.
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Além destas informações na planilha de cálculos auxiliares existem também os
dados relacionados aos vãos presentes em cada parede conforme detalhes do
quadro 5.
Vão de porta ou janela
L (m)

H (m)

Quantidade de vãos na
parede (Qv)

L total (m)
L * Qv * Qp

2

Área vão(m )

Quadro 5 – Detalhe da Planilha de Cálculos Auxiliares - Vão
Fonte: Autoria Própria

A planilha completa de cálculos auxiliares para área bruta pode ser observada
no apêndice B. Com relação à planilha de cálculos auxiliares para área líquida,
apresentada no apêndice C, a única diferença é que no campo dimensões de cada
parede calcula-se área líquida também e nas dimensões totais é apresentada a área
total líquida ao invés da bruta.
De posse da planilha de cálculos auxiliares preenchida, os dados são
transmitidos para outra planilha auxilar visando facilitar o cálculo dos fatores. Esta
planilha auxiliar consta no quadro 6 e a de identificação dos fatores no quadro 7.
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LEVANTAMENTOS AUXILIARES
9 cm
14 cm

Alvenaria interna bruta pavimento tipo (m2)

19cm
Alvenaria externa bruta

pavimento tipo

2

(m )

14 cm
19cm

Alvenaria total bruta pavimento tipo (m2)

9 cm
14 cm
19cm

Área pavimento tipo (m2)
Nº de paredes internas
Nº de paredes externas
Nº total de paredes
9 cm
Peso dos Blocos (Kg)

14 cm
19cm

L paredes internas (m)
L paredes externas (m)
L total das paredes (m)
H paredes internas (m)
H paredes externas (m)
Área de vão de janela em parede externa (m2)
Área de vão em parede interna (m2)
Área total de vãos (m2)
L total dos vaõs (m)
N º de ângulos # de 90º entre alvenarias
N º de ângulos de 90º entre alvenarias

Quadro 6 – Levantamentos auxiliares para a identificação de fatores
Fonte: Autoria Própria

A planilha do quadro 6 é preenchida de acordo com os dados obtidos das
planilhas detalhadas nos quadros 4 e 5, facilitando o cálculo dos fatores do quadro
7.
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IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES
Item
Fatores de projeto
1 Densidade alvenaria interna (área de alvenaria bruta interna / área pavimento tipo)
2

Resultados

Densidade alvenaria externa (área de alvenaria bruta externa / área pavimento tipo)

3

Área Bruta Alvenaria externa / Área Bruta Alvenaria total (%)

4

Área Bruta Alvenaria interna / Área BrutaAlvenaria total (%)

5

Área pano médio (m2) (Àrea Total Bruta de Alvenaria/ nº de paredes)

6

Peso médio dos blocos (Kg)

7

Comprimento médio interno - L (m)

8

Comprimento médio externo - L (m)

9

Altura média interna - H (m)

10 Altura média externa - H (m)
11 Área Vão de janela / área bruta parede externa
12 Área vão / área bruta parede interna
13 % área vão em relação a área total bruta de parede
14 Comprimento vão / Comprimento parede - L vão / L parede
15 Nº de ângulos # 90º / Nº ângulos de 90º (ligação parede -parede)

Fatores de contexto a serem identificados na obra
16 A obra tem encarregado?
17 Relação Ajudantes / Pedreiro
18 Tempo de duração do serviço em um pavimento tipo
Obs: Todas as medidas são brutas.

Quadro 7 – Planilha para a identificação de fatores – Área Bruta
Fonte: Autoria Própria

Os fatores apresentados no quadro 7 resultaram de uma análise mais
específica dos identificados inicialmente, citados no início deste capítulo, cujo
detalhamento só foi possível após diversas discussões em reuniões na construtora
alvo.
Alguns fatores apresentam resultados diferenciados quando calculados em
função da área líquida como pode ser observado no quadro 8.
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IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES
Item
Fatores de projeto
1 Densidade alvenaria interna (área de alvenaria líquida interna / área pavimento tipo)
2

Densidade alvenaria externa (área de alvenaria líquida externa / área pavimento tipo)

3

Área Líquida Alvenaria externa / Área Líquida Alvenaria total (%)

4

Área Líquida Alvenaria interna / Área Líquida Alvenaria total (%)

5

Área pano médio (m ) (Àrea Total Líquida de Alvenaria/ nº de paredes)

6

Peso médio dos blocos (Kg)

7
8

Comprimento médio interno - L (m)
Comprimento médio externo - L (m)

Resultados

2

9

Altura média interna - H (m)

10
11

Altura média externa - H (m)
Área Vão de janela / área líquida parede externa

12

Área vão / área líquida parede interna

13
14

% área vão em relação a área total bruta de parede
Comprimento vão / Comprimento parede - L vão / L parede

15

Nº de ângulos # 90º / Nº ângulos de 90º (ligação parede -parede)

Fatores de contexto a serem identificados na obra
16

A obra tem encarregado?

17

Relação Ajudantes / Pedreiro

18

Tempo de duração do serviço em um pavimento tipo

Obs: Alturas e Comprimentos são medidas brutas.

Quadro 8 – Planilha para a identificação de fatores – Área Líquida
Fonte: Autoria Própria

O método de cálculo de cada fator está apresentado a seguir bem como a
explicação sobre o motivo da escolha de cada um:
a) densidade

alvenaria interna:

calculada pela relação entre área de alvenaria

interna e a área pavimento tipo. Uma densidade baixa significa um menor
número de paredes no pavimento, gerando maiores deslocamentos dos
colaboradores, e altas densidades irão gerar congestionamento no
pavimento em questão;
b) densidade

alvenaria externa:

calculada pela relação entre área de alvenaria

externa e a área pavimento tipo. Uma densidade alta significa a presença
de muitas paredes externas, o que provavelmente, diminui a produtividade
devido a maior dificuldade de execução de alvenaria externa;
c) área

Alvenaria externa /

área

Alvenaria total

(%): acredita-se que quanto maior a

porcentagem de alvenaria externa, pior é a produtividade;
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d) área

Alvenaria interna /área Alvenaria total

(%): baseado na explicação acima, uma

porcentagem maior de alvenaria interna deve refletir em melhores índices
de produtividade;
e) área

pano médio

(m2): é calculada dividindo a área total de alvenaria pelo

número de paredes do pavimento tipo. Com seu resultado pretende-se
analisar a produtividade em relação ao tamanho médio dos panos de
alvenaria;
f) peso médio dos blocos (kg): é a média ponderada do peso dos blocos de
concreto utilizados para a execução do serviço. Blocos mais pesados
devem diminuir a produtividade. Outro fator que poderia ser verificado,
mas que não faz parte do objetivo deste trabalho, é o tamanho dos blocos;
g) comprimento médio interno (m): é a somatória total do comprimento das
paredes internas dividido pelo número de paredes internas;
h) comprimento médio externo (m): é a somatória total do comprimento das
paredes externas dividido pelo número de paredes externas. Paredes mais
compridas devem resultar em melhores índices de produtividade. As
paredes externas devem ter produtividade menor;
i) altura média interna (m): é a somatória total da altura das paredes internas
dividido pelo número de paredes internas;
j) altura média externa (m): é a somatória total da altura das paredes
externas dividido pelo número de paredes externas. Paredes mais altas
devem resultar em menor produtividade já que para paredes mais altas
existe a necessidade de andaimes maiores, diminuindo a produtividade.
Se a parede for externa, este índice deve piorar;
k) área vão de janela / área

parede externa:

calculado pela somatória das áreas dos

vãos de janelas em paredes externas dividido pela área das paredes
externas.

Acredita-se

que

quanto

maior

esta

relação

menor

a

produtividade, pois grande quantidade de vão implica em muitas
requadrações, diminuindo a produtividade. Para os casos de janelas que
possuem praticamente a metade da altura da parede, não serão
consideradas como vãos, pois a presença destas facilita a produtividade;
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l) área

vão

/ área

parede interna:

calculado pela somatória das áreas dos vãos de

portas e janelas em paredes internas dividido pela área das paredes
internas.

Acredita-se

que

quanto

maior

esta

relação

menor

a

produtividade;
m) % área vão em relação à área total: calcula-se através da divisão entre
área total dos vãos e área total da alvenaria. Um maior número de vãos
deve prejudicar a produtividade. Uma outra maneira de verificar este fator
é dividir o número de vãos pela área total das paredes, mas que não será
aplicado neste trabalho;
n) comprimento

vão

/ Comprimento

parede:

calculado pela somatória dos

comprimentos de todos os vãos dividido pelo comprimento total das
paredes. Pretende-se analisar a influência deste fator na produtividade;
o) nº de ângulos ≠ 90º / nº ângulos de 90º (ligação parede-parede): somar o
número de ângulos diferentes de 90º nas ligações parede-parede e dividir
pelo número de ângulos de 90º nas ligações citadas. Uma porcentagem
alta de paredes com ângulos diferentes de 90º deve prejudicar a
produtividade. Este fator também pode ser calculado dividindo a
quantidade total de ângulos diferentes de 90º pela quantidade total de
ângulos, mas este cálculo não será adotado neste trabalho;
p) presença de encarregado: acredita-se que um encarregado contribui para
bons índices de produtividade;
q) relação ajudante / pedreiro: pretende-se avaliar o grau de influência deste
fator, acreditando-se que uma relação pequena deve prejudicar a
produtividade;
r) tempo de duração do serviço em um pavimento tipo: pretende-se verificar
os ciclos produtivos. Ciclos maiores podem indicar uma forte presença de
fatores de contexto e geram menos motivação para a produtividade.
Os fatores que tem a área de alvenaria embutidas em seu cálculo, são
calculados em função da área bruta e da líquida.
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3.2.2 Coleta dos dados de entrada

Para o cálculo da RUP serão coletados os dados de entrada e saída de uma
forma padronizada.
A mensuração das entradas, ou seja, a quantificação em relação à mão de
obra será feita pelos fiscais ou mestres da construtora alvo e refere-se apenas às
horas trabalháveis dos oficiais e dos ajudantes envolvidos diretamente na produção,
ou seja, à equipe dos oficiais e de produção direta.
O termo horas trabalháveis significa as horas que o colaborador esteve
disponível para o trabalho. Logo, se um pedreiro está parado no pavimento à espera
de argamassa, isto significa que ele está disponível para o trabalho e, portanto,
estas horas devem ser contabilizadas. Por outro lado, se um funcionário vai embora
mais cedo para resolver problemas pessoais, isto implica que ele não está mais
disponível para o trabalho; neste caso, suas horas devem ser descontadas.
O cálculo da quantidade de homens-hora é feito através da soma das horas
trabalhadas de cada membro da equipe no período em análise. As horas dos
ajudantes e dos oficiais são apresentadas separadamente.
Com isso será obtido a RUP diária dos oficiais, dos ajudantes e da equipe
direta como um todo.
A apropriação das horas dos colaboradores, neste caso, pedreiros e
ajudantes diretamente envolvidos, foi realizada, inicialmente, através da planilha
apresentada no apêndice D, cujos detalhes podem ser observados nos quadros 9 e
10.
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Obra:
Responsável pela Coleta

Nome

M

Seg - Dia:
Horas Trabalhadas
E
T
O
Totais Pav.

Legenda
M horas fazendo marcação
E
horas fazendo elevação
F
horas fazendo fixação (encunhamento)
T
horas transportando materiais
O horas com outros serviços.
Verga e Contraverga
Chapisco rolado
Tela de fixação
Fixação da alvenaria
Outros

Quadro 9 - Detalhe I da Planilha de Horas Trabalhadas
Fonte: Autoria Própria

O objetivo com esta planilha é registrar, nas colunas apropriadas, as horas
despendidas com marcação (M), elevação (E), transporte de materiais (T) ou outras
atividades (O) como: fixação de alvenaria, execução de verga e contraverga,
colocação de tela de fixação. Estas horas deveriam ser somadas e preenchidas na
coluna total.
Na mesma planilha existe um campo para anotação de alguns fatores de
contexto normal e, principalmente, de anormalidades observadas no dia, para que
possíveis alterações nos índices de produtividade possam ser explicadas, conforme
quadro 10.
Fatores de contexto/ anormalidades ocorridos durante
a semana
1 Chuvas que impossibilitem o serviço
2 Falta de MO
3 Greve
4 Guincho parado
5 Falta de Material
6 Horas paradas aguardando .....
7 Mudança de equipe
8 Retrabalho
9 Outros:
10 Outros:

Nº do fator de contexto/ anormalidades ou descrição de
algum outro
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:

Quadro 10 – Detalhe II da Planilha de Horas Trabalhadas
Fonte: Autoria Própria
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Na lateral esquerda são apresentadas algumas opções de anormalidades que
podem ocorrer e na direita existe um campo para que seja anotado o número do
fator ocorrido.
Para obras que tiverem muitas modificações de projetos e personalizações de
apartamentos é importante mensurar a produtividade nestes casos, a qual deve ser
prejudicada por tais fatores. Nas obras a serem avaliadas neste trabalhos tais
fatores não existiram por isso não foram avaliados.
Esta planilha foi distribuída nas obras para preenchimento e simplesmente,
ninguém conseguiu preencher todas as colunas. Alguns fatos ocorridos foram:
a) apenas a coluna de horas totais vinha preenchida;
b) algumas vezes a coluna de marcação vinha preenchida;
c) o nome dos pedreiros e dos ajudantes sempre estava anotado, mas sem a
identificação da função de cada um;
d) o campo de fatores de contexto não vinha preenchido;
Após esta breve experiência, optou-se por resumir a planilha para uma única
coluna, a de horas totais, já que todos os itens descritos na planilha anterior fazem
parte do serviço de alvenaria. Com relação às etapas de fixação, colocação de
vergas e contravergas não são executadas pelos pedreiros da alvenaria, por isso a
análise da produtividade destes serviços não é relevante para este trabalho. A
decisão foi avaliar o serviço como um todo e não cada etapa.
Além disso, inclui-se a coluna função e adotou-se o sistema de cores para
correlacionar as planilhas de entrada e saída, resultando na planilha de coleta de
dados de entrada apresentada no apêndice E, cujas alterações podem ser
observadas nos quadros 11.

Quadro 11 – Exemplo de preenchimento das horas trabalhadas
Fonte: Autoria Própria
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Diariamente, o fiscal da obra deve anotar o nome dos pedreiros e ajudantes
diretamente envolvidos no serviço de alvenaria de vedação, a quantidade de horas
trabalhadas e o pavimento que estão executando.
A quantidade de pessoas e de horas dedicadas a cada atividade é obtida
através de questionamentos ao encarregado da alvenaria ou aos próprios
funcionários.
Neste exemplo observa-se o preenchimento dos colaboradores envolvidos no
serviço com sua respectiva função, a anotação das horas disponíveis para o
trabalho e do pavimento em execução. O sistema de cores é o mesmo adotado na
mensuração de saídas, com o objetivo de não perder a relação entre as duas
planilhas.
Além disso, o campo para anotação dos fatores de contexto, como chuva,
falta de mão de obra, greve, guincho parado, falta de material, mudança de equipe,
retrabalho etc., permaneceu conforme apresentado no quadro 10.
Com relação aos fatores de contexto normais e anormalidades foi feito um
novo treinamento com os colaboradores responsáveis pelo preenchimento das
planilhas, esclarecendo que apesar dos colaboradores estarem, por exemplo, nove
horas disponíveis para o trabalho, as mesmas não foram trabalhadas em sua
totalidade devido à falta de material (anormalidade) no período da tarde. Esta
anotação é importante para justificar, provavelmente, uma RUP elevada.
Através deste acompanhamento é possível identificar as horas despendidas
pelo colaborador para executar a alvenaria de vedação bem como avaliar os fatores
de contexto que interferem na produtividade.
A coleta de dados de entrada nas planilhas citadas nos quadros 9, 10 e 11 foi
feita apenas na obra piloto B, conforme descrito no capítulo 4. Na obra piloto C,
houve a necessidade de coletar separadamente as horas dedicadas ao serviço de
marcação, já que esta obra é de estrutura convencional e possui uma quantidade de
alvenaria muito superior à da obra B. A inclusão de uma coluna para horas de
marcação e outra para horas de elevação pode ser observada no quadro 12.
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Nome

Função

Seg:
Horas de

Horas de

Marcação

Elevação

Pav.

Quadro 12 - Alteração da planilha de mensuração de entradas
Fonte: Autoria Própria

Com a inclusão de campos distintos para anotação das horas disponíveis
para a atividade de marcação e de elevação torna-se possível o cálculo da RUP
para cada atividade. A planilha completa pode ser observada no Apêndice F.

3.2.3 Coleta dos dados de saída

A quantificação do serviço de alvenaria foi feita separando-se as atividades de
marcação e elevação. A atividade de fixação não foi avaliada já que é realizada por
outros colaboradores.
A área a ser calculada é a área bruta e líquida para obra B e apenas líquida
para obra C pelos motivos explicados no capítulo 4.
O método utilizado foi o de distribuir cópias reduzidas da planta baixa dos
pavimentos a serem executados com numeração em todas as paredes. Juntamente
com a planta baixa existe uma planilha na qual deve ser anotado o serviço realizado
no dia.
A planta reduzida com sua respectiva planilha consta no apêndice G.
Um exemplo de preenchimento está apresentado na figura 7.
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Figura 7 – Exemplo de preenchimento da planilha de coleta de serviço realizado
Fonte: Autoria própria

Nesta planta devem ser traçadas linhas coloridas ao lado de cada parede e
informado na tabela qual o número de fiadas executadas em cada parede naquele
dia. Se existir alguma fiada incompleta, basta identificar na tabela o número de
fiadas completas e a quantidade de blocos da fiada incompleta.
Caso haja retrabalho o serviço não deve ser quantificado novamente, apenas
as horas trabalhadas naquele dia.
Para a marcação, basta marcar um X na coluna marcação, identificando,
portanto, que naquele dia foi feito marcação.
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A planta baixa com a planilha de coleta do serviço realizado foi distribuída e
os colaboradores responsáveis pelo preenchimento realizaram algumas anotações
que dificultavam a quantificação do serviço realizado:
a) utilizavam a mesma cor na planta, mas que se referiam a dias diferentes e
ao lado de cada linha não anotavam a qual dia se referia tal produção;
b) na coluna números de fiadas muitos anotavam o número total executado
no dia, incluindo a marcação e outros descontavam a fiada de marcação;
c) a coluna nº de ajudantes diretos nunca vinha preenchida, já que esta
informação consta na planilha de mensuração de entradas;
d) nas colunas marcação e elevação muitos anotavam a quantidade de
alvenaria executada e não o número de fiadas;
e) na legenda, alguns utilizavam uma única linha para cada dia, sendo que
no mesmo dia havia, por exemplo, dois pedreiros que produziram
quantidades diferentes de alvenaria;
f) a coluna peso dos blocos sempre vinha preenchida com o mesmo número;
g) comparando-se os dados preenchidos na tabela de entrada e de saída,
notava-se que em muitos dias havia anotação de horas trabalhas, mas
nada se registrava em relação ao trabalho produzido.
Reunindo todas as dificuldades foi proposto um novo modelo para
mensuração das saídas, ou coleta do serviço executado com as seguintes
alterações:
a) a coluna de peso dos blocos foi excluída da planilha mensuração de
saídas e incluída na planilha de fatores, a ser preenchida após
questionamentos e medição em cada obra;
b) a coluna ajudantes direto foi excluída, pois esta informação pode ser
obtida através da planilha mensuração de entradas;
c) a anotação do número de fiadas executadas refere-se, agora, à elevação
e marcação, existindo apenas uma pergunta sobre a execução ou não da
marcação naquele dia, não necessitando separar o número de fiadas de
marcação e de elevação;
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d) a questão de utilizar a mesma cor para dias diferentes foi resolvida
colocando informações que chamem atenção para este fato na planilha a
ser preenchida;
e) a coluna com a pergunta sobre a existência ou não de encarregado foi
mantida, pois este cargo pode não ser permanente durante toda a fase do
serviço de alvenaria;
f) como

a

construtora

possui

um

procedimento

relacionado

ao

preenchimento das juntas verticais optou-se pela exclusão desta coluna;
g) para relacionar os dados de entrada e saída, visando garantir que todos os
dias de serviço de alvenaria tenham dados completos, foi utilizado o
mesmo sistema de cores em ambas as planilhas, como pode ser
observado no quadro 13 e figura 8;
A planilha completa de coleta de dados de saída está no apêndice H.

Figura 8 – Exemplo de preenchimento da planta
da planilha de mensuração de saídas
Fonte: Autoria própria

Na planta reduzida, ao lado de cada parede é feito um traço colorido e
anotado a data da execução na mesma cor, a qual está identificada na legenda.
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Além das anotações na planta deve ser realizado o preenchimento de uma
planilha, conforme exemplo do quadro 13.
Identificar cada parede com uma cor
diferente, se elas não pararem na mesma
altura.
Neste exemplo, todas as paredes de cor
verde pararam na mesma altura, por isto
estão da mesma cor.

Nome do colaborador envolvido no
Trabalho

Esta informção é muito importantes,
pois acredita-se que apresença de
encarregado melhora a produtividade.
Anotar o número de
fiadas feito naquele
dia, inclusive
marcação.

Basta responder se
neste dia foi feito
marcação ou não.
Neste dia foi

Legenda

Elevação e Marcação
Nº blocos da fiada
Nº fiadas
incompleta

dia/mês

Ajudante

Pedreiro

Se o pedreiro iniciar uma
fiada e não completar a
mesma, anotar o número
de blocos que foi
colocado nesta fiada.

Tem

executado
marcação?

encarregado?

José Antonio da Silva

Adalto Lima

3/11/2008

4

5 ª fiada - 5 blocos

Sim

Sim

Antonio Domingos

Lauro Coelho

3/11/2008

5

6ª fiada - 3 blocos

Não

Sim

Quadro 13 – Exemplo de preenchimento da planilha modelo de mensuração de saídas
Fonte: Autoria própria

Neste exemplo é possível observar que para um mesmo dia foram utilizadas
cores diferentes, pois os colaboradores envolvidos no trabalho não são os mesmos
e a produtividade de cada um também é diferenciada. As cores utilizadas são as
mesmas da planilha de entradas, facilitando a correlação entre ambas.
Ainda visando à correlação com os dados de entrada coleta-se o nome e a
função dos colaboradores envolvidos no serviço.
Na coluna elevação é anotado o número total de fiadas executadas no dia e a
quantidade de blocos assentados na fiada incompleta.
A presença ou não de encarregado é informada constantemente.
Assim como a planilha de coleta das horas trabalhadas, a de mensuração de
saídas também foi alterada após aplicação na obra piloto C, como pode ser
observado no quadro 14.
Nome do colaborador
envolvido no Trabalho

Neste dia foi
Legenda

Pedreiro

dia/mês

Elevação e Marcação
Nº fiadas Nº blocos da

Ajudante

Tem

executado

fiada
completas

João

Antonio

03.08.09

03 fiadas

João

Antonio

04.08.09

04 fiadas

incompleta

marcação?

encarregado?

Sim

Sim

05 blocos

Não

Não

Quadro 14 – Detalhe das alterações das planilhas de mensuração de saídas
Fonte: Autoria Própria
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Assim a planilha de mensuração de saídas foi separada em duas folhas: uma
apenas para anotação do número de fiadas completas e da quantidade de blocos da
fiada incompleta feita pelo pedreiro em cada dia da semana e outra com a planta do
pavimento tipo como pode ser observada na figura 9.
03.08 - 03 fiadas (3ª)

04.08 - 04 fiadas + 05 blocos da 5ª fiada (8ª)

Figura 9 – Planta para marcação das paredes executadas
Fonte: Autoria Própria

Na planta devem ser traçadas linhas coloridas ao lado de cada parede
executada e anotado a data da execução, o número de fiadas executadas. Entre
parênteses anotar em qual fiada o pedreiro parou.
No exemplo da figura 9 a parede P1 foi iniciada em 03.08.09, quando o
pedreiro executou a marcação e mais duas fiadas. Então na planta deve ser anotado
que foram feitas 03 fiadas e ele parou na 3ª (como está anotado entre parênteses).
Como neste dia foi feito marcação, esta informação deve ser anotada na
planilha de saídas e as horas de marcação devem ser anotadas separadas na
planilha de entradas.
Já no dia 04.08 o pedreiro executou 04 fiadas completas e na 5ª colocou
apenas 05 blocos. Como no dia anterior ele já tinha feito três fiadas, mais 04 do dia
04.08 e mais os blocos da fiada incompleta, no dia 04.08.09 ele parou o trabalho na
8ª fiada, conforme anotação entre parênteses na planta. Na planilha de horas
trabalhadas existirá apenas informação das horas gastas com elevação, pois neste
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dia não houve marcação. Já na planilha de mensuração das saídas deve ser
anotado na coluna fiada completa que foram feitas 04 fiadas e na coluna nº de
blocos da fiada incompleta, anotar 05 blocos. Informar que não houve marcação
neste dia.
A nova planilha de mensuração de saídas está no apêndice I.

3.2.4 Cálculo da RUP

As RUP´s a serem calculadas são as diárias, potencial e cumulativa dos
oficiais, ajudantes e de ambos (direta).
As planilhas de entrada e saída são coletadas semanalmente para o cálculo
da Razão Unitária de Produção, a qual era calculada inicialmente através da planilha
do quadro 15.
RUP
Obra:
Horas
Área
Data

2

Rup (Hh/m )

Trabalhadas

Quadro 15 – RUP – Razão Unitária de Produção I
Fonte: Autoria Própria

Após a coleta dos dados de entrada e saída passou-se para a fase de
preenchimento da planilha de Razão Unitária de Produção do quadro 15,
encontrando os seguintes problemas:
a) as horas dos oficiais e dos ajudantes não estavam separadas;
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b) a quantificação da área executada precisava ser elaborada em uma
planilha à parte, tornando o processo lento;
Visando facilitar o processo de cálculo da Razão Unitária de Produção, a
planilha foi completamente alterada conforme detalhe no quadro 16.
Esta planilha pode ser visualizada no apêndice J.
Data

P1
Qp

RUP diária aj
2
(Hh/m )

PPMO of

Nº f

Área Bruta
executada
(m2)

Blocos

RUP diária
eq.direta
2

(Hh/m )

Média RUP
diária of

2

Área Cum (m )

Horas
Trabalhadas
Oficiais (h)

Horas of

RUP cum of

Cum (h)

Desvio
Mediana Rup
Padrão RUP
diária of
diária of

2

(Hh/m )

Horas
Trabalhadas
Ajudantes (h)

RUP diária of
(Hh/m2)

Pavimento

RUP

Potencial of
2
(Hh/m )
em execução

Média RUP

Desvio Padrão

Mediana Rup

diária eq.

RUP diária eq.

diária eq.

direta

direta

direta

Quadro 16 – RUP – Razão Unitária de Produção II
Fonte: Autoria Própria

Nesta planilha foram incluídas colunas com a numeração de cada parede, nas
quais deve ser anotada a quantidade de paredes executadas, o número de fiadas
concluídas e de blocos da fiada incompleta. Com estas informações mais o
comprimento de cada parede, obtido da planilha de cálculos auxiliares, torna-se
mais ágil o processo de cálculo da área executada.
O cálculo da área bruta é feito conforme equação 6:
A = ∑ [(Qp * L * Nf * 0,20) pi + (Nº blocos *0,20*0,39) pi], sendo:
Qp – número de paredes do mesmo tipo executadas
L – comprimento da parede executada
Nf – número de fiadas executadas da parede em questão
Nº blocos – número de blocos da fiada incompleta da parede
p i – parede, sendo 1≥ i ≤ n, onde n é o número de paredes.

(6)
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Com esta nova planilha as horas dos oficiais e ajudantes são separadas,
possibilitando o cálculo da RUP diária dos oficiais (RUP diária

of),

dos ajudantes

(RUP diária aj) e da equipe direta (RUP diária eq. direta), bem como da RUP cumulativa
dos oficiais (RUP cum of) através das horas acumuladas dos oficiais (Hora cum of) e
área acumulada (Área

cum).

Além disso, foi possível calcular a RUP potencial dos

oficiais (RUP pot of) e a perda de produtividade de mão de obra dos mesmos (PPMO
of).

Na planilha apresentada no quadro 16 calcula-se também a média, desvio
padrão e mediana da RUP diária dos oficias e da equipe direta.
Além da área bruta calcula-se também em uma planilha semelhante a RUP
com área líquida.
Durante a aplicação do método na obra C, houve a necessidade de alterar a
planilha de cálculo da RUP incluindo colunas para apresentação da RUP de
marcação e elevação separadas como pode ser observado no quadro 17, 18, 19 e
no apêndice K.

Data

Comprimento
executado (m)

Área Líquida
executada
(m2)

Horas
Trabalhadas
Oficiais (h)

RUP
Horas
RUP diária
Trabalhadas
diária aj
(Hh/m)
Ajudantes (h) of
(Hh/m)

RUP diária
eq. direta

(Hh/m)

Total
20/7/2009

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

21/7/2009

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

22/7/2009

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Quadro 17 – Detalhe I das alterações da Planilha para Cálculo da RUP
Fonte: Autoria Própria
RUP
L Cum Horas of RUP cum of Pavimento
Potencial of
em execução
(ml)
(Hh/m)
Cum (h)
(Hh/m)
0,35
0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

#DIV/0!

0,26

Quadro 18 – Detalhe II das alterações da Planilha para Cálculo da RUP
Fonte: Autoria Própria
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A planilha para cálculo da RUP está subdividida em três partes: marcação,
elevação e marcação mais elevação, sendo que para as três etapas calcula-se todos
os itens citados nos quadros 17 e 18.
As planilhas apresentadas nos quadros 17 e 18 são da etapa de marcação,
sendo que a diferença para os cálculos das outras duas fases (elevação e marcação
junto com elevação) é que não existe a necessidade de calcular o comprimento
executado já que a unidade da RUP é Hh/m2 e não Hh/m como na marcação.
Para o conjunto do serviço, ou seja, marcação e elevação, além das RUP´s
diárias, cumulativas e potencial calcula-se a perda de produtividade de mão de obra
(PPMO), média, desvio padrão e mediana como pode ser observado no quadro 19.
Média RUP Desvio Padrão
PPMO of

-100,00%

Mediana

Média RUP

Rup diária

diária eq.

Desvio Padrão RUP

Mediana
Rup diária

diária of

RUP diária of

of

direta

diária eq. direta

eq. direta

1,81

#REF!

0,94

3,04

#REF!

2,54

Quadro 19 – Detalhe III das alterações da Planilha para Cálculo da RUP
Fonte: Autoria Própria

Além das alterações citadas nos quadros 17,18 e 19, o fato de calcular a área
líquida das paredes na obra C levou à modificação da forma de cálculo da área das
mesmas, surgindo então uma planilha para cada parede com a área bruta e líquida
de cada fiada, conforme exemplo da tabela 1.
Tabela 1 - Exemplo de cálculo de área das paredes
Nº fiada

L parede
(m)

Fiada 1
Fiada 2
Fiada 3
Fiada 4
Fiada 5
Fiada 6
Fiada 7
Fiada 8
Fiada 9
Fiada 10
Fiada 11

2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51

Fonte: Autoria Própria

L Vão
(m)

Área Bruta
(m2)

Área Bruta
acumulada (m2)

Área Líquida
(m2)

Área Líquida
acumulada (m2)

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50
1,00
1,51
2,01
2,51
3,01
3,51
4,02
4,52
5,02
5,52

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

0,50
1,00
1,51
2,01
2,51
2,77
3,03
3,30
3,56
3,82
4,08
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De posse das planilhas com as áreas de todas as fiadas de cada parede,
basta checar a parede executada no dia em análise e quais fiadas foram feitas, por
exemplo, da parede da tabela 1 o pedreiro executou da quarta à sexta fiada, logo a
área líquida produzida é:

A = (0,5 * 2) + 0,26 =1,26 m2

(7)

O resultado da área líquida produzida no dia em análise é lançado
diretamente na planilha para cálculo da RUP.

3.2.5 Análise da RUP

Como objetivo posterior a este trabalho, pretende-se com os fatores e RUP´s
calculadas, criar um banco de dados e analisar a relevância de cada fator para
determinação de expressão de previsão de produtividade para os diversos serviços.
A análise da RUP neste traballho inicia-se pela avaliação da RUP diária,
identificando os dias em que existem picos na mesma e averiguando os fatores de
contexto, principalmente anormalidades que justifiquem a baixa produtividade.
Identificadas as causas da RUP elevada dos dias em questão parte-se para a
avaliação da RUP cumulativa e potencial, calculando-se a perda de produtividade da
mão de obra (PPMO), sendo que o ideal é que a PPMO esteja próximo de zero.
Uma baixa PPMO significa que a RUP potencial e cumulativa são praticamente
iguais, demonstrando que as interferências na obra foram as menores possíveis, ou
seja, quase não existiu anormalidades indicando bom gerenciamento da obra.
Segundo os resultados de pesquisas apresentadas por Araújo (2000) a
diferença entre a RUP cumulativa e potencial, conhecida como variação da RUP
cumulativa pode variar conforme a tabela 2.

64
Tabela 2 – Diferença entre RUP cumulativa e potencial
Diferença entre RUP cumulativa
e potencial (Hh/m2)

Mínimo

0,15

Mediana

0,22

Máximo

0,55

Fonte: Adaptado de Araújo (2000)

Estas variações podem aumentar em função de alguns fatores de contexto,
como paralisações do guincho, rotatividade, dificuldade de gestão, falta de
ferramentas, mudança intermediária de equipe, falência de subempreiteiro, etc.
Além disso, neste trabalho compara-se a RUP com o intervalo das réguas de
produtividade do TCPO (PINI, 2003).
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4

APLICAÇÃO DO MÉTODO NAS OBRAS PILOTO

Em Outubro de 2007 a construtora alvo, visando aperfeiçoar a utilização de
sua mão de obra decidiu medir a produtividade de alguns serviços e comparar com a
Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (PINI, 1996).
Como a unidade Hh/m2 não era bem compreendida pela equipe, as
referências da Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos foram
transformadas para m2/dia.
Foram criadas planilhas para a medição da produtividade dos serviços de
fôrma, armação, concretagem, alvenaria, revestimento de argamassa interno e
externo, contrapiso, revestimento de gesso liso, revestimento cerâmico em piso e
parede etc., cujos resultados eram apresentados uma vez por mês.
Durante as apresentações notavam-se discrepâncias entre resultados das
diversas obras para um mesmo serviço, mas não havia explicações para tais
diferenças.
A Construtora começou a perceber que não era possível, simplesmente,
utilizar o indicador de produtividade da Tabelas de Composições de Preços para
Orçamentos e querer que todas as obras obtivessem o mesmo resultado, pois,
certamente, uma obra não é igual à outra.
Em fevereiro de 2008 surge o departamento de planejamento da empresa, o
qual tem como um de seus objetivos definir os indicadores de produtividade para os
serviços mais relevantes da construção.
Para atingir este objetivo é necessário, primeiramente, implantar um método
para coleta, processamento e análise dos indicadores de produtividade de mão de
obra para que o objetivo seja atingido a longo prazo.
Este método foi desenvolvido com base no Modelo dos Fatores conforme
apresentado no capítulo 3, voltado para o serviço de alvenaria de vedação de blocos
de concreto, passando pela fase de identificação dos fatores de conteúdo e
desenvolvimento das planilhas e formulários que permitam coletar os dados de
entrada e saída para determinação dos índices de produtividade.
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Elaboradas as planilhas e formulários necessários para identificação dos
fatores e cálculo da RUP, parte-se para aplicação prática em três obras piloto
visando analisar os resultados obtidos com a implantação do método.
Para apresentar a evolução do mesmo, foi selecionada uma obra,
denominada obra A localizada no Bairro Tucuruvi em São Paulo, na qual a
produtividade foi calculada pelo método inicial, utilizado em 2007 pela construtora. A
fim de comparar os métodos antigo e atual, os dados da obra A foram transpostos
para as planilhas desenvolvidas de acordo com o novo método exposto neste
trabalho.
Além disso, o novo método foi aplicado em uma obra piloto, denominada obra
B, localizada no bairro Vila Palmares em Santo André/ SP, que possui o serviço de
alvenaria de vedação de blocos de concreto, apesar da maior parte das paredes
serem estruturais. Os colaboradores da obra, responsáveis pelo preenchimento das
planilhas de coleta de dados de entrada e saída, receberam as mesmas juntamente
com um breve manual sobre como preenchê-las.
Aplicado o método na obra B identificou-se a necessidade de aplicação do
mesmo em uma obra de estrutura convencional, denominada neste trabalho como
obra C, localizada na Mooca em São Paulo, a fim de validar as planilhas e
formulários desenvolvidos.

4.1

Aplicação do método na obra A

Para melhor visualização do empreendimento são apresentadas a perspectiva
e a planta decorada dos apartamentos nas figuras 10,11 e 12 e fotografias 1 e 2.
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Figura 10 - Perspectiva da Fachada
Fonte: MBigucci (2008)

Figura 11 - Apartamento de 03 dormitórios
Fonte: MBigucci (2008)

Figura 12 - Apartamento de 02 dormitórios
Fonte: MBigucci (2008)
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Fotografia 1 - Obra em Dezembro / 2007
Fonte: MBigucci (2008)

Fotografia 2 - Obra em Novembro/2008
Fonte: MBigucci (2008)

4.1.1 Características do empreendimento

Obra A
Localização: Av. Mazzei nº 879 - Vila Mazzei - São Paulo – SP
Estrutura: Convencional
Área Construída: 6.248,55 m2
Área privativa: 46,63 m² e 55,90m².
Número de pavimentos: 17
Regime de Contratação: Empreitada de preço global
Descrição: A obra A é um empreendimento implantado em uma área de 2.500,00
m2, na cidade de São Paulo. O projeto contempla a implantação de uma torre com
15 pavimentos tipo, destinados à residência. Existe ainda um pavimento térreo, um
subsolo, barrilete, casa de máquinas e caixa d´ água.
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Esta obra possui seis apartamentos por andar, totalizando 90 apartamentos.
Cada pavimento possui dois níveis, sendo que existem três apartamentos em cada
nível. Esta diferença de nível no pavimento é em torno de 1,40 m.
A planta do pavimento tipo está apresentada no anexo B.

4.1.2 Descrição do Serviço de Alvenaria

A

execução

e

a

inspeção

do

serviço

foram

realizadas

conforme

procedimentos específicos da empresa, de acordo com resumo no anexo A.
A alvenaria é de vedação, executada com blocos de concreto de 19X19X39
cm, 09X19X39 cm e 14X19X39 cm, assentados com argamassa industrializada
ensacada, cuja produção é feita no térreo e transportada até o pavimento em
questão pelo guincho.
Os blocos são estocados no pavimento térreo necessitando de transporte,
através do guincho, até o pavimento em execução por meio de carrinhos. Não há
paletes.
A mão de obra é subempreitada e existe um encarregado geral dos serviços
por parte do empreiteiro contratado pela Construtora.
Houve troca de empreiteiro durante a obra.
A marcação e a elevação foram executadas pelos mesmos pedreiros.

4.1.3 Resultado das Medições

Esta obra teve a alvenaria executada no período de maio a dezembro de
2007 e a produtividade foi medida através do método inicial implantado na
construtora como pode ser observado um detalhe nas tabelas 3 e 4 e a planilha
completa no anexo C. Para este método foi considerada a área bruta e as horas
trabalhadas como sendo nove horas por dia, independente de qualquer interferência.
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Tabela 3 – Resultados da Produtividade pelo Método Antigo

2ª Semana
3ª Semana
4ª Semana

Funcionários

4

5

3,4

4

4

5

4,0

3

1

5

2,2

5

5

5

3

3

3

4

4

4

4

2

2

3

5

em m de
Produção na

por Dia (N)
5,0

5

Produtividade (m²/dia)

2

(D)
6

5

Quantidade

P = Q/D/N

Semana(Q)
297,58
Pedreiro
Servente
107,21
Pedreiro
Servente
240,74
Pedreiro
Servente
192,47
Pedreiro
Servente

9,92
6,31
12,04
17,50

Servente - 11m²/dia

MAIO

1ª Semana

seg. ter. qua. qui. sex. sab. Traballhados

Nº Médio de

Pedreiro - 11m²/dia

m
an
Se

M
ês

as

Dias Trabalhados na semana
Dias

Fonte: MBigucci (2008)
Tabela 4 – Detalhe dos resultados da Produtividade pelo Método Antigo

Servente - 11m²/dia

Pedreiro - 11m²/dia

Produtividade (m²/dia)
P = Q/D/N
Pedreiro
9,92
Servente
Pedreiro
6,31
Servente
Pedreiro
12,04
Servente
Pedreiro
17,50
Servente

Fonte: MBigucci (2008)

Na tabela 4 verifica-se que a referência de produtividade para o serviço de
alvenaria era de 11 m2 / dia / pedreiro, que foi calculada com base nos dados de
produtividade da Tabela de Composições e Preços para Orçamentos (PINI, 1996), o
qual não apresentava um intervalo de produtividade, mas sim um valor fixo para
cada tipo de alvenaria. Assim, o valor de referência de 11 m2/ dia / pedreiro foi obtido
através de uma média simples entre os valores apresentados de produtividade nas
composições do TCPO (PINI, 1996) para o serviço de alvenaria de vedação de
blocos de concreto de 09, 14 e 19 cm de espessura.
Os resultados, referentes apenas à marcação e elevação da alvenaria,
tiveram uma variação muito grande, a qual não foi avaliada na época da medição,
pois não havia preocupação com relação aos fatores de contexto e muito menos
com os de conteúdo para justificar a discrepância entre os resultados de
produtividade obtidos.
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Além disso, não foram mensuradas as horas trabalhadas dos ajudantes e não
havia preocupação em quantificar apenas as horas trabalháveis dos oficiais,
considerando-se, simplesmente, nove horas de trabalho por dia.
As medições eram realizadas semanalmente e não havia planilhas
específicas para coletar as horas trabalhadas e a produção obtida. A cada semana
um colaborador media o serviço executado no local e verificava, através do diário de
obra, quantos pedreiros participaram da execução da alvenaria na semana em
questão, calculando assim as horas totais trabalhadas na semana e a quantidade de
alvenaria produzida.
As planilhas para cálculo da produtividade do serviço de alvenaria de vedação
e alvenaria estrutural eram as mesmas, sendo iguais inclusive os dados de
referência.
Esta obra está participando da pesquisa com o intuito de comprovar a real
necessidade da implantação de um método para coleta, processamento e análise
dos indicadores de produtividade, bem como a importância da identificação dos
fatores de conteúdo e contexto presentes na obra em questão para que seja
possível analisar os dados obtidos.
Na tentativa de transportar os dados desta obra para o novo sistema em
implantação na construtora alvo, foram calculados os fatores de conteúdo e a RUP,
como pode ser observado nas tabelas 5 e 6.
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Tabela 5 – Fatores da obra A
Item
1

Fatores de projeto
Densidade alvenaria interna (área de alvenaria interna / área pavimento tipo)

Resultados
1,32

2

Densidade alvenaria externa (área de alvenaria externa / área pavimento tipo)

0,61

3

Área Alvenaria externa / Área

Alvenaria total (%)

0,31

4

Área Alvenaria interna / Área Alvenaria total (%)

0,69

2

5

Área pano médio (m ) (Àrea Total de Alvenaria/ nº de paredes)

4,94

6

Peso médio dos blocos (Kg)

9,22

7

Comprimento médio interno - L (m)

1,94

8
9

Comprimento médio externo - L (m)
Altura média interna - H (m)

2,81
2,25

10
11

Altura média externa - H (m)
Área Vão de janela / área parede externa

2,08
0,13

12

Área vão / área parede interna

0,20

13
14

% área vão em relação a área total de parede
Comprimento vão / Comprimento parede - L vão / L parede

15

Nº de ângulos # 90º / Nº ângulos de 90º (ligação parede -parede)

17,33%
0,22
0,09

Fatores a serem identificados na obra
16

A obra tem encarregado?

17

Relação Ajudantes / Pedreiro

18

Tempo de duração do serviço em um pavimento tipo

Sim
Desconhecida
Em torno de 20 dias

Fonte: Autoria Própria

A análise dos fatores apenas será possível após a coleta de dados em
diversas obras, o que será feito a longo prazo na construtora alvo.
Com os dados da planilha do anexo C, a RUP foi calculada e está
apresentada no tabela 6.
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Tabela 6 – RUP da obra A
Horas
Trabalhadas
Oficiais (h)
702,00

Rup cum of
(Hh/m )
0,84

execução

mai/07

Área Bruta
executada
2
(m )
838,00

semana 01

297,58

270,00

0,91

100% 4º E

semana 02

107,21

153,00

1,43

semana 03

240,74

180,00

0,75

semana 04

192,47

99,00

0,51

jun/07

917,31

603,00

0,66

semana 01

149,31

81,00

0,54

semana 02

140,00

135,00

0,96

semana 03

396,00

198,00

0,50

semana 04

232,00

189,00

0,81

jul/07

528,00

603,00

1,14

semana 01

109,00

171,00

1,57

semana 02

285,00

171,00

0,60

semana 03

97,00

153,00

1,58

semana 04

37,00

108,00

2,92

ago/07

586,00

567,00

0,97

semana 01

153,00

144,00

0,94

semana 02

182,00

171,00

0,94

semana 03

251,00

252,00

1,00

set/07

1050,00

648,00

0,62

semana 01

300,00

171,00

0,57

semana 02

270,00

171,00

0,63

semana 03

220,00

171,00

0,78

semana 04

260,00

135,00

0,52

Data

2

semana 04

Pavimento em Média RUP Desvio Padrão Mediana Rup
cum of
1,11

RUP cum of
0,58

cum of
0,94

50% 5º
50% 5º; 100%

6º E 50% 7º

50% 7º; 100%
8º, 100% 9º E
50%10º
50% 10º;
100% 11º;
50% 12º

out/07

493,00

504,00

1,02

semana 01

124,00

117,00

0,94

semana 02
semana 03

72,00
125,00

81,00
108,00

1,13
0,86

semana 04

172,00

198,00

1,15

nov/07

188,00

324,00

1,72

semana 01

41,00

72,00

1,76

semana 02

37,00

81,00

2,19

semana 03

80,00

108,00

1,35

semana 04

30,00

63,00

2,10

50% 12

50% 13º

50% 13

Fonte: Autoria Própria

4.1.4 Análise dos Resultados

Analisando a tabela 6 observa-se que os maiores valores da RUP cumulativa
dos oficiais foram obtidas no mês de Julho e Novembro de 2007, sendo que neste
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último mês a equipe do novo empreiteiro ainda estava em fase de adaptação e
também houve um período de chuvas fortes.
A coleta de dados em obra era feita semanalmente, não possibilitando,
portanto o cálculo da RUP diária, RUP potencial e PPMO. Além disso, não existia a
exigência de anotação das anormalidades ocorridas, dificultando a análise dos
dados obtidos.
Sendo assim, verifica-se que a análise completa dos resultados de
produtividade da obra A é inviável por falta de informações, já que o sistema de
medição da produtividade adotado na época era incompleto, motivo pelo qual o
mesmo foi substituído pelo método descrito no capítulo 3 que foi aplicado nas obras
B e C.

4.2

Aplicação do método na obra B

A Obra B foi iniciada em setembro de 2007, tendo sua fase de alvenaria
concluída em novembro de 2008.
As figuras 13 e 14 e fotografia 3 ilustram o cenário a ser trabalhado.
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Figura 13 - Perspectiva da Fachada
Fonte: Mbigucci (2008)

Figura 14 – Planta do Apartamento (2 dorm)
Fonte: Mbigucci (2008)

Fotografia 3 – Obra em Novembro/2008
Fonte: Mbigucci (2008)
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4.2.1 Características do empreendimento

Obra B
Localização: Rua Quatá, 651 - Vila Palmares - Santo Andre - SP.
Estrutura: Alvenaria estrutural
Área Construída: 8328,08 m2
Área privativa: 46,60 m²
Número de pavimentos: 15
Regime de Contratação: Empreitada de preço unitário
Descrição: O Condomínio da obra B é um empreendimento implantado em uma área
de 4.670,00 m2, na cidade de Santo André. O projeto contempla a implantação de
três torres com 13 pavimentos tipo, destinados à residência. Existe ainda um
pavimento térreo. Fora estes há na torre barrilete, casa de máquinas, caixa d´ água
e uma área de lazer.
A obra B possui uma área total construída de 8.328,08 m2 num total de 156
apartamentos, mas a torre em construção possui 52 apartamentos.

4.2.2 Descrição do Serviço de Alvenaria de Vedação

A

execução

e

a

inspeção

do

serviço

foram

realizadas

conforme

procedimentos específicos da empresa, de acordo com resumo no anexo A.
A alvenaria de vedação, executada com blocos de concreto de 09X19X39 cm
e 14X19X39 cm, assentados com argamassa industrializada de silo, o qual fica
localizado no térreo. O transporte de todos os materiais é feito por meio de carrinhos
e pelo guincho do térreo até o pavimento em questão.
Os blocos são estocados no pavimento térreo necessitando de transporte da
mesma forma que a argamassa. Não há paletes.
A mão de obra é subempreitada e existe um encarregado geral dos serviços
por parte do empreiteiro contratado pela construtora por apenas uma semana.
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Houve troca de empreiteiro durante a obra na fase em que a alvenaria de
vedação encontrava-se no 12º pavimento.
A marcação e a elevação foram executadas pelos mesmos pedreiros.
Nesta obra as paredes de vedação são internas, numeradas de um à cinco
conforme figura 15. E devido à pequena quantidade de paredes de vedação não foi
viável separar o cálculo da produtividade para marcação e elevação.

Figura 15– Planta do Pavimento Tipo da Obra B
Fonte: MBigucci (2008)
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Um detalhe melhor das paredes de vedação pode ser visto na figura 16.

Figura 16 – Detalhe das paredes de vedação
Fonte: MBigucci (2008)

É possível observar que existem apenas cinco paredes de vedação por
apartamento.

4.2.3 Resultado das Medições

Os dados para cálculo dos fatores foram compilados na planilha conforme
detalhes da tabela 7 e 8 e planilha completa do apêndice L.
Tabela 7 – Detalhe I da planilha de cálculos auxiliares para obra B – Área Bruta
Quantidade de

Dimensões Totais das
Dimensões de cada Parede

Nº da Parede paredes iguais (Q

H
e (cm) L (m)

INTERNA

p)

1
2
3
4
5

8
4
4
4
4

SUBTOTAL
24

Fonte: Autoria Própria

(m)
0,09
0,09
0,14
0,14
0,14

3,00
1,22
3,18
0,80
1,20

2,60
2,60
2,60
1,00
2,60

paredes
Área
L total
Bruta
(m)
Bruta
Total
(m2) (m2) A*Qp L*Qp
Área

7,80
3,17
8,27
0,80
3,12
9 cm
14 cm
19cm

62,40
12,69
33,07
3,20
12,48
75,09
48,75

H total
(m)
H *Qp

24,00
4,88
12,72
3,20
4,80

20,80
10,40
10,40
4,00
10,40

49,60

56,00
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Tabela 8 – Detalhe II da planilha de cálculos auxiliares para obra B – Área Bruta
Vão de porta ou janela
H

Quantidade de

L total (m)

Área

L * Qv * Qp

vão(m )

6,40
2,76
7,40
0,00
1,60

14,08
6,07
31,08
0,00
4,16

vãos na

L (m)
(m)

parede (Qv)

0,80 2,20
1,00
0,69 2,20
1,00
1,85 4,20
1,00
0,00 0,00
0,00
0,40 2,60
1,00
Fonte: Autoria Própria

2

Inicialmente os cálculos foram feitos apenas com a área bruta, mas foi
identificada a necessidade de efetuá-los utilizando a área líquida já que as
referências de produtividade citadas no TCPO (PINI, 2003) fora calculadas com área
líquida, e neste trabalho é feito uma comparação com os índices do mesmo.
Assim, todos os cálculos da obra B são apresentados em função da área
líquida e bruta.
A planilha de cálculos auxiliares, citada nas tabelas 7 e 8, também foi
elaborada para área líquida e está apresentada no apêndice M.
Após estes cálculos os dados foram transmitidos para a planilha de
levantamentos auxiliares apresentada na tabela 9.
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Tabela 9 – Planilha de levantamentos auxiliares da obra B
LEVANTAMENTOS AUXILIARES
9 cm
14 cm

75,09
48,75

19cm

0,00

14 cm

0,00

19cm

0,00

9 cm

75,09

14 cm

48,75

19cm
Área pavimento tipo (m2)

0,00
209,83

Nº de paredes internas

24,00

Nº de paredes externas
Nº total de paredes

0,00
24,00

Alvenaria interna bruta pavimento tipo (m2)
Alvenaria externa bruta

2
pavimento tipo (m )

2

Alvenaria total bruta pavimento tipo (m )

Peso dos Blocos (Kg)
L paredes internas (m)

9 cm

6,50

14 cm
19cm

8,50
0,00
49,60

L paredes externas (m)

0,00

L total das paredes (m)

49,60

H paredes internas (m)

56,00

H paredes externas (m)
Área de vão de janela em parede externa (m2)

0,00
0,00

Área de vão em parede interna (m2)

55,39

Área total de vãos (m2)

55,39

L total dos vaõs (m)

18,16

N º de ângulos # de 90º entre alvenarias

0,00

N º de ângulos de 90º entre alvenarias

0,00

Fonte: Autoria Própria

Os cálculos apresentados na tabela 9 também foram realizados para área
líquida. Após o levantamento de todos os dados os fatores foram calculados e estão
resumidos na tabela 10 e 11 em função da área bruta e líquida respectivamente.
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Tabela 10 - Fatores identificados obra B – Área Bruta
Item
Fatores de projeto
1 Densidade alvenaria interna (área de alvenaria bruta interna / área pavimento tipo)

Resultados
0,59

2

Densidade alvenaria externa (área de alvenaria bruta externa / área pavimento tipo)

0,00

3

Área Bruta Alvenaria externa / Área Bruta Alvenaria total (%)

0,00

4

Área Bruta Alvenaria interna / Área BrutaAlvenaria total (%)

5

Área pano médio (m ) (Àrea Total Bruta de Alvenaria/ nº de paredes)

5,16

6

Peso médio dos blocos (Kg)

7,29

7
8

Comprimento médio interno - L (m)
Comprimento médio externo - L (m)

2,07
0,00

2

1,00

9

Altura média interna - H (m)

2,33

10
11

Altura média externa - H (m)
Área Vão de janela / área parede externa

0,00
0,00

12

Área vão / área bruta parede interna

0,45

13
14

% área vão em relação a área total bruta de parede
Comprimento vão / Comprimento parede - L vão / L parede

15

Nº de ângulos # 90º / Nº ângulos de 90º (ligação parede -parede)

44,73%
0,37
0,00

Fatores de contexto a serem identificados na obra
Não, exceto 01
16

A obra tem encarregado?

17

Relação Ajudantes / Pedreiro

18

Tempo de duração do serviço em um pavimento tipo

semana
0,50
6

Obs: Todas as medidas são brutas.

Fonte: Autoria Própria
Tabela 11 – Fatores identificados obra B – Área Líquida
Item
Fatores de projeto
1 Densidade alvenaria interna (área de alvenaria líquida interna / área pavimento tipo)

Resultados
0,33

2

Densidade alvenaria externa (área de alvenaria líquida externa / área pavimento tipo)

0,00

3

Área Líquida Alvenaria externa / Área Líquida Alvenaria total (%)

0,00

4

Área Líquida Alvenaria interna / Área Líquida Alvenaria total (%)

1,00

5

Área pano médio (m2) (Àrea Total Líquida de Alvenaria/ nº de paredes)

2,85

6

Peso médio dos blocos (Kg)

7,29

7
8

Comprimento médio interno - L (m)
Comprimento médio externo - L (m)

2,07
0,00

9

Altura média interna - H (m)

2,33

10
11

Altura média externa - H (m)
Área Vão de janela / área líquida parede externa

0,00
0,00

12

Área vão / área líquida parede interna

0,81

13
14

% área vão em relação a área total bruta de parede
Comprimento vão / Comprimento parede - L vão / L parede

15

Nº de ângulos # 90º / Nº ângulos de 90º (ligação parede -parede)

44,73%
0,37
0,00

Fatores de contexto a serem identificados na obra
Não, exceto 01
16

A obra tem encarregado?

17

Relação Ajudantes / Pedreiro

18

Tempo de duração do serviço em um pavimento tipo

Obs: Alturas e Comprimentos são medidas brutas.

Fonte: Autoria Própria

semana
0,50
6
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O fator % de área de vão em relação à área total de parede é de 44,73%
devido ao “passa prato” existente, que foi considerado nos cálculos.
As divergências entre os fatores da tabela 10 e 11 devem-se à utilização da
área líquida ou bruta. A partir da obra C os fatores são calculados apenas em função
da área líquida.
Identificados os fatores, a obra levantou os dados de entrada e saída, os
quais foram transmitidos para a planilha de cálculo da RUP, resultando nos valores
apresentados no apêndice N, que estão resumidos nas tabelas 12, 13 e 14.
Tabela 12 – Detalhe I da RUP da Obra B – Área Bruta
Data

Horas
Área Bruta
Trabalhadas
executada (m2)
Oficiais (h)

Horas
Trabalhadas
Ajudantes (h)

RUP diária of
(Hh/m2)

RUP diária
2

aj (Hh/m )

Total
jul/08
Semana 1
14/07/2008

18,77

9

9

0,48

0,48

15/07/2008

18,77

9

9

0,48

0,48

16/07/2008

18,77

9

9

0,48

0,48

17/07/2008

21,35

9

9

0,42

0,42

18/07/2008

10,92

8

8

0,73

0,73

Fonte: Autoria Própria
Tabela 13 – Detalhe II da RUP da Obra B – Área Bruta
Data

RUP diária

Área

eq.direta

Cum

(Hh/m2)

(m )

2

Horas of RUP cum
Cum (h)

2

of (Hh/m )

Pavimento em
execução

0,81

Total
jul/08

8º Pavimento
(exceto 01 aptº)

Semana 1
14/07/2008

0,96

18,77

9,00

0,48

8º Pavimento

15/07/2008

0,96

37,54

18,00

0,48

8º Pavimento

16/07/2008

0,96

56,32

27,00

0,48

8º Pavimento

17/07/2008

0,84

77,67

36,00

0,46

8º Pavimento

18/07/2008

1,47

88,59

44,00

0,50

8º Pavimento

Fonte: Autoria Própria
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Nas tabelas 12 e 13 estão apresentados os valores de RUP diária e
cumulativa em função da área bruta, obtendo-se a RUP potencial de 0,66 Hh/m2
como pode ser observado na tabela 14.

Tabela 14 – Detalhe III da RUP da Obra B – Área Bruta
RUP
Potencial of

PPMO

of

2

(Hh/m )
0,66

22,73%

Média
RUP
diária of
1,03

Média
Desvio
Desvio
Mediana
RUP Padrão RUP Mediana
Padrão
Rup diária
Rup diária
diária eq. diária eq.
RUP
of
eq. direta
diária of
direta
direta
0,67

0,81

1,64

1,01

1,29

Fonte: Autoria Própria

Com os valores da RUP cumulativa e potencial calculou-se a PPMO, a qual
resultou em 22,73%. Estes valores serão analisados através dos gráficos
apresentados no capítulo 4.2.4.
Apesar de constar na tabela 14 os valores de média, desvio padrão e
mediana para o cálculo de produtividade, verificou-se que o ideal é avaliar apenas a
mediana, já que esta representa a região central do conjunto de dados ordenados,
diferente da média que é influenciada por valores muito grandes ou pequenos. A
mediana é desempenho que mais ocorreu nos casos estudados, sendo mais
provável de acontecer.
Além das diversas RUP´s obtidas em função da área bruta, as mesmas foram
calculadas com a área líquida como pode ser observado nas tabelas 15,16 e 17, as
quais estão apresentadas em conjunto no apêndice O.
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Tabela 15 – Detalhe I da RUP da Obra B – Área Líquida
Área Líquida

Horas

Horas

executada

Trabalhadas

Trabalhadas

(m )

Oficiais (h)

Ajudantes (h)

(Hh/m )

(Hh/m )

14/07/2008

13,73

9

9

0,66

0,66

15/07/2008

13,73

9

9

0,66

0,66

16/07/2008

13,73

9

9

0,66

0,66

17/07/2008

18,23

9

9

0,49

0,49

18/07/2008

10,92

8

8

0,73

0,73

Data

2

RUP diária of

RUP
diária aj

2

2

Total
jul/08
Semana 1

Fonte: Autoria Própria
Tabela 16 – Detalhe II da RUP da Obra B – Área Líquida

Data

RUP diária

Área

eq. direta

Cum

2

(Hh/m )

2

(m )

Horas of RUP cum

Pavimento em

of
Cum (h)

Total

2

(Hh/m )

execução

1,25

jul/08
8º Pavimento

Semana 1
14/07/2008

1,31

13,73

9,00

0,66

(exceto 01 aptº)
8º Pavimento

15/07/2008

1,31

27,47

18,00

0,66

8º Pavimento

16/07/2008

1,31

41,20

27,00

0,66

8º Pavimento

17/07/2008

0,99

59,44

36,00

0,61

8º Pavimento

18/07/2008

1,47

70,36

44,00

0,63

8º Pavimento

Fonte: Autoria Própria

Como esperado, a RUP diária e consequentemente, a cumulativa aumentou
utilizando-se a área líquida para os cálculos. A RUP cumulativa subiu de 0,81 para
1,25 Hh/ m2, refletindo na PPMO como pode ser observado na tabela 17.
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Tabela 17 – Detalhe III da RUP da Obra B – Área Líquida
RUP

Média
RUP

Potencial of PPMO of
2

(Hh/m )
0,73

Desvio

Mediana Rup

Média

Desvio

Padrão

RUP

Padrão RUP

RUP diária

diária eq.

diária eq.

Mediana Rup
diária eq.

diária of

of

diária of

direta

direta

direta

1,63

1,03

1,52

2,57

1,53

2,54

71,90%

Fonte: Autoria Própria

A PPMO aumentou de 22,73 % para 71,90% o que é um valor elevado
indicando grande distância entre a RUP potencial e cumulativa. A análise destes
dados está detalhada no capítulo 4.2.4.
A RUP potencial de 0,73 Hh / m2 foi obtida da seguinte forma:
a) do conjunto de RUP diária dos oficiais que podem ser observadas no
apêndice O, exclui-se aquelas que são maiores que a RUP cumulativa dos
oficiais;
b) com os valores restantes calcula-se a mediana a qual pode ser obtida pela
função existente no Excel ou calculada manualmente, organizando- se os
valores restantes de RUP diária em ordem crescente e identificando qual o
valor representa a mediana destas RUP´s diárias, ou seja qual, o valor que
metade dos números são maiores que ele e a outra metade menor como
pode ser observado na tabela 18.
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Tabela 18 – Cálculo da RUP potencial dos oficiais
RUP diária of menor
Sequência

que RUP cum em ordem
cresc . (Hh/m2)

1

0,41

2

0,49

3

0,66

4

0,66

5

0,66

6

0,73

7

0,73

8

0,76

9

0,87

10

0,87

11

0,98

12

0,98

13

1,10

RUP cum of
2
(Hh/m )

RUP pot of

1,25

0,73

2

(Hh/m )

Fonte: Autoria Própria

Com os treze valores restantes de RUP diária, logo depois de colocados em
ordem crecente, identifica-se que a mediana é o sétimo valor , ou seja existem seis
valores menores e seis maiores que a mediana. Esta mediana é a RUP potencial,
que neste caso resultou em 0,73 Hh/m2.

4.2.4 Análise dos resultados com área bruta

Avaliando os resultados apresentados nas tabelas 12,13 e 14 e apêndice L,
referentes à área bruta, é possível perceber que houve grande variação na RUP
diária conforme gráficos 1 e 2.
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ANÁLISE DA RUP DIÁRIA
5,00

RUP diária (Hh/m2)

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

DIAS DE MEDIÇÃO
RUP diária of (Hh/m2)

RUP diária eq.direta (Hh/m2)

Gráfico 1 – RUP diária da obra B com área bruta
Fonte: Autoria Própria

No oitavo dia de medição verifica-se uma elevação da RUP em função da
falta de bloco de vedação, demonstrando neste caso falha no gerenciamento da
obra.
Outra RUP elevada pode ser observada nos dias 21 e 22 de medição devido
ao processo de troca de empreiteiro dos serviços de alvenaria de vedação,
regularização, contrapiso e gesso. Esta baixa produtividade deve-se à falta de
motivação dos antigos pedreiros que já sabiam que a obra passaria por troca de
empreiteiro e entraram em processo de desmobilização.
No vigésimo terceiro dia de medição a produtividade obtida foi um pouco
melhor, pois o novo empreiteiro, a qual já era responsável pelo serviço de alvenaria
estrutural, visitou a obra e entrevistou os antigos pedreiros do serviço de alvenaria
de vedação, verificando a possibilidade de aproveitá-los. Estes, por sua vez, em
busca de manterem-se empregados tentaram melhorar a produtividade, mas o
esforço não foi recompensado, pois a equipe teve que ser substituída.
O novo empreiteiro aproveitou seus pedreiros que já executavam a alvenaria
estrutural e retomou o serviço de alvenaria de vedação no vigésimo quarto dia de
medição, deixando um encarregado na obra por uma semana, que refletiu
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diretamente na boa produtividade obtida dos dias 24, 25,26 e 27 de medição, que foi
a primeira semana de setembro.
A nova equipe adaptou-se rapidamente ao trabalho, pois além da presença do
encarregado estes já conheciam a obra, pois executavam o serviço de alvenaria
estrutural e fizeram parte da equipe que concluiu um empreendimento idêntico ao
tratado neste trabalho como obra B.
Já nos últimos dias de serviço a RUP diária apresentou-se muito elevada,
pois como era o último pavimento a ser executado a equipe iniciou o processo de
desmobilização antes o que prejudicou a produtividade.

RUP CUMULATIVA E POTENCIAL DOS OFICIAIS
0,85

RUP (Hh/m2)

0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

DIAS DE MEDIÇÃO

RUP cum of (Hh/m2)
RUP Potencial of (Hh/m2)
Gráfico 2 – RUP cumulativa e potencial da obra B com área bruta
Fonte: Autoria Própria

Avaliando a RUP potencial e a cumulativa apresentada no gráfico 2 verifica-se
que houve PPMO de 22,73% e observa-se um constante crescimento da RUP
cumulativa demonstrando a tendência de baixa produtividade nesta obra e a
presença de muitos fatores de contexto, como os citados na avaliação da RUP
diária: falta de material, troca de empreiteiro, falhas no gerenciamento da obra.
Como esta obra é de alvenaria estrutural com apenas cinco paredes de
vedação e a medição de produtividade foi iniciada quando o serviço encontrava-se
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no oitavo pavimento, ressalta-se a necessidade de aplicar o método em uma obra de
estrutura convencional desde o início do serviço para avaliar melhor o método
adotado neste trabalho.

4.2.5 Análise dos resultados com área líquida

Avaliando os resultados apresentados nas tabelas 15, 16 e 17 e apêndice O
referentes à área líquida, é possível perceber que houve variação nos resultados
obtidos conforme gráficos 3, 4 e 5.

ANÁLISE DA RUP DIÁRIA
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Gráfico 3 – RUP diária da obra B com área líquida
Fonte: Autoria Própria

Os valores obtidos de RUP diária estão mais elevados que os calculados com
a área bruta, mas as justificativas e observações com relação aos dias de
produtividade boa e ruim são as mesmas.
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RUP CUMULATIVA E POTENCIAL DOS OFICIAIS
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Gráfico 4 – RUP cumulativa e potencial dos oficiais da obra B com área líquida
Fonte: Autoria Própria

A RUP potencial e a cumulativa apresentada no gráfico 4 resultaram em uma
PPMO de 71,90%, ou seja, praticamente 3,5 vezes maior que a obtida com a área
bruta.
A variação da RUP cumulativa em relação à potencial foi de 0,52 Hh/m2 , valor
próximo ao número máximo indicado na tabela 2, indicando que houve falha no
gerenciamento desta.
Apesar de observado que a aplicação do método na obra B não é suficiente
para validar o mesmo, apresenta-se no gráfico 5 uma comparação entre a RUP
obtida e o intervalo das réguas de produtividade do TCPO (PINI, 2003).
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Gráfico 5 – RUP cumulativa dos oficiais X intervalo do TCPO – Obra B
Fonte: Autoria Própria

Avaliando a RUP cumulativa final observa-se que ela está fora do intervalo
estabelecido nas réguas de produtividade do TCPO (PINI, 2003), ressaltando a
necessidade de aplicação do método em nova obra.

4.3

Aplicação do método na obra C

A Obra C teve início em setembro de 2008, tendo sua fase de alvenaria
iniciada em julho de 2009.
Este empreendimento pode ser melhor observado através das figuras 17,18 e
fotografia 4.
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Figura 17 - Perspectiva da Fachada
Fonte: MBigucci (2009)

Figura 18 – Planta do Apartamento
Fonte: MBigucci (2009)

Fotografia 4 – Obra em Outubro/2009
Fonte: MBigucci (2009)

4.3.1 Características do empreendimento

Obra C
Localização: Rua Dianópolis, 1239 - Mooca – São Paulo - SP.
Estrutura Convencional
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Área Construída: 3425,16 m2
Área privativa: 44,24 m²
Número de pavimentos: 15
Regime de Contratação: Empreitada global
Descrição: O Condomínio da obra C é um empreendimento implantado em uma área
de 1850,00 m2, na cidade de São Paulo. O projeto contempla a implantação de uma
torre com 15 pavimentos tipo, destinados à residência. Existe ainda um pavimento
térreo. Fora estes há na torre barrilete, casa de máquinas e caixa d´ água. A área de
lazer é composta por quadra, piscina, churrasqueira etc.
A obra C possui uma área total construída de 3425,16 m2 com 60
apartamentos.

4.3.2 Descrição do Serviço de Alvenaria

A

execução

e

a

inspeção

do

serviço

foram

realizadas

conforme

procedimentos específicos da empresa, de acordo com resumo no anexo A.
A alvenaria é de vedação, executada com blocos de concreto de 09X19X39
cm, 14X19X39 cm e 19X19X39 cm, assentados com argamassa industrializada. O
transporte de todos os materiais é feito por meio de carrinhos e pelo guincho, do
térreo até o pavimento de destino.
Os blocos são estocados no pavimento térreo necessitando de transporte da
mesma forma que a argamassa. Não há paletes.
A mão de obra é subempreitada e existe um encarregado geral dos serviços.
Houve troca de empreiteiro durante a obra na fase em que a alvenaria de
vedação encontrava-se liberada para ser iniciada, atrasando o início da mesma.
A marcação passou a ser executada por um único pedreiro, a partir do quarto
pavimento, sendo que este oficial fica sob supervisão quase que permanente do
encarregado.
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Ao contrário da Obra B, nesta houve a separação do serviço de marcação e
de elevação já que todas as paredes são de vedação de acordo com o detalhe da
planta do pavimento tipo apresentada na figura 19.

Figura 19 – Detalhe da planta do Pavimento Tipo da Obra C
Fonte: MBigucci (2009)

O pavimento tipo é composto por quatro apartamentos iguais ao apresentado
na figura 19, contendo vinte e duas paredes cada unidade, com exceção da parede
20 que é a mesma para cada dois apartamentos.

4.3.3 Resultado das Medições

Os dados para cálculo dos fatores foram compilados na planilha de cálculos
auxiliares que pode ser observada no apêndice P. Esta planilha leva em
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consideração a área total líquida das paredes, diferente da obra B que possui uma
planilha para área bruta e outra para área líquida.
Após o levantamento de todos os dados os fatores foram calculados e estão
resumidos na tabela 19.

Tabela 19 – Fatores identificados da obra C
Item
Fatores de projeto
1 Densidade alvenaria interna (área de alvenaria líquida interna / área pavimento tipo)

Resultados
0,33

2

Densidade alvenaria externa (área de alvenaria líquida externa / área pavimento tipo)

3

Área Líquida Alvenaria externa / Área Líquida Alvenaria total (%)

24,23%

4

Área Líquida Alvenaria interna / Área Líquida Alvenaria total (%)

75,77%

5

Área pano médio (m2) (Àrea Total Líquida de Alvenaria/ nº de paredes)

0,95

6

Peso médio dos blocos (Kg)

8,20

7
8

Comprimento médio interno - L (m)
Comprimento médio externo - L (m)

1,79
2,00

9

Altura média interna - H (m)

1,74

10
11

Altura média externa - H (m)
Área Vão de janela / área parede externa

2,32
0,79

12

Área vão / área líquida parede interna

0,72

13
14

% área vão em relação a área total bruta de parede
Comprimento vão / Comprimento parede - L vão / L parede

15

Nº de ângulos # 90º / Nº ângulos de 90º (ligação parede -parede)

0,11

42,33%
0,23
0,00

Fatores de contexto a serem identificados na obra
16

A obra tem encarregado?

17

Relação Ajudantes / Pedreiro

18

Tempo de duração do serviço em um pavimento tipo

Sim
variável de 0,5 à 1,0

variável

Obs: Alturas e Comprimentos são medidas brutas.

Fonte: Autoria Própria

O fator % de área de vão em relação à área total de parede é de 42,33%
devido, principalmente aos maiores vãos que são passa prato, porta de sacada e
janela da área de serviço, implicando em valor elevado do fator em questão.
A relação entre a quantidade de ajudantes e pedreiros foi variável, já que a
obra não contou com equipe de ajudantes definida desde o início do serviço de
alvenaria de vedação.
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Os dados de entrada e saída para cálculo da RUP fornecidos pela obra foram
transmitidos para a planilha de cálculo da RUP, resultando nos valores conforme as
tabelas 20 e 21, as quais estão apresentadas por completo, com os cálculos de
média, desvio padrão e mediana, no apêndice Q.
Tabela 20 - RUP de marcação da Obra C
Data
Total
18/8/2009
20/8/2009
21/8/2009
22/8/2009
24/8/2009
25/8/2009
27/8/2009
28/8/2009
1/9/2009
2/9/2009
3/9/2009
4/9/2009
8/9/2009
9/9/2009
10/9/2009
11/9/2009
14/9/2009
15/9/2009
16/9/2009
17/9/2009
18/9/2009
19/9/2009
21/9/2009
2/10/2009
3/10/2009
5/10/2009
6/10/2009

RUP
RUP
RUP
RUP
diária
Dias de
eq. RUP cum
diária of diária aj
Potencial of PPMO of
Medição
of (Hh/m)
direta
(Hh/m) (Hh/m)
(Hh/m)
(Hh/m)
0,35
0,2600
34,52%
1
0,37
0,00
0,37
0,37
0,26
2
0,26
0,00
0,26
0,30
0,26
3
1,08
0,00
1,08
0,40
0,26
4
0,33
0,00
0,33
0,38
0,26
5
0,45
0,00
0,45
0,41
0,26
6
0,42
0,00
0,42
0,41
0,26
7
0,29
0,00
0,29
0,38
0,26
8
0,48
0,00
0,48
0,40
0,26
9
0,30
0,00
0,30
0,38
0,26
10
1,19
0,00
1,19
0,41
0,26
11
0,23
0,00
0,23
0,38
0,26
12
0,30
0,00
0,30
0,37
0,26
13
0,51
0,00
0,51
0,39
0,26
14
0,39
0,00
0,39
0,39
0,26
15
0,48
0,00
0,48
0,40
0,26
16
0,40
0,00
0,40
0,40
0,26
17
0,63
0,00
0,63
0,41
0,26
18
0,35
0,00
0,35
0,41
0,26
19
0,26
0,00
0,26
0,40
0,26
20
1,03
0,00
1,03
0,41
0,26
21
0,21
0,00
0,21
0,39
0,26
22
0,37
0,00
0,37
0,39
0,26
23
0,33
0,00
0,33
0,39
0,26
24
0,23
0,00
0,23
0,38
0,26
25
0,18
0,00
0,18
0,37
0,26
26
0,20
0,00
0,20
0,36
0,26
27
0,22
0,00
0,22
0,35
0,26

Fonte: Autoria Própria

A RUP diária de marcação foi calculada separada da elevação apenas do
quarto ao oitavo pavimento, pois o responsável pela coleta dos dados encontrou
dificuldade em separar as horas trabalhadas na marcação das trabalhadas na
elevação já que no início não havia um pedreiro específico para o serviço de
marcação.
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Além disso, a marcação a partir do quarto pavimento era executada apenas
por um pedreiro o qual não contava com ajudante específico para ele, motivo pelo
qual não se apresenta RUP diária dos ajudantes, implicando em valores idênticos
para RUP dos oficiais e da equipe direta.
A RUP cumulativa dos oficiais foi de 0,35 Hh/m e potencial de 0,26 Hh/m,
resultando em uma perda de produtividade de mão de obra de 34,52%, a qual foi
calculada de acordo com a equação 8:

PPMO =

(0,349758 − 0,2600)
∗ 100 = 34,52%
0,2600

(8)

Na equação 8 utilizaram-se seis casas decimais na RUP cum para obter-se o
mesmo valor de PPMO apresentado na tabela 20.
Na tabela 21 estão demonstrados alguns dos valores obtidos considerando-se
o serviço de marcação em conjunto com a elevação, sendo que a planilha completa
consta no apêndice Q.
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Tabela 21 - RUP de marcação + elevação da Obra C
Dias de

RUP

RUP diária

RUP cum

diária eq.

diária of

Data

RUP

RUP
Potencial of

PPMO of

direta

Medição

(Hh/m2)

aj (Hh/m

2

)

2

(Hh/m )

Total

of

2

(Hh/m )

(Hh/m2)

0,92

0,69

21/07/2009

1

1,21

0,69

1,89

1,21

0,69

22/07/2009
23/07/2009
24/07/2009

2
3
4

1,03
1,38
1,92

1,03
0,69
1,02

2,06
2,07
2,94

1,13
1,23
1,37

0,69
0,69
0,69

27/07/2009

5

6,96

6,96

13,92

1,49

0,69

28/07/2009

6

0,75

0,38

1,13

1,23

0,69

29/07/2009

7

0,72

0,36

1,09

1,10

0,69

30/07/2009

8

1,16

0,58

1,74

1,11

0,69

31/07/2009

9

0,49

0,00

0,49

1,02

0,69

03/08/2009

10

1,00

0,50

1,50

1,01

0,69

04/08/2009

11

3,19

1,91

5,10

1,21

0,69

05/08/2009
06/08/2009
07/08/2009
10/08/2009
11/08/2009
12/08/2009
13/08/2009
14/08/2009
17/08/2009
18/08/2009
19/08/2009
20/08/2009
21/08/2009
22/08/2009
24/08/2009
25/08/2009
26/08/2009
27/08/2009
28/08/2009
29/08/2009
31/08/2009

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3,89
2,53
2,28
0,50
0,77
0,70
1,13
1,79
1,13
0,75
0,56
1,00
1,00
0,83
1,96
1,09
0,68
1,05
1,02
2,73
1,05

3,04
1,26
1,58
0,25
0,39
0,35
0,57
0,89
0,56
0,37
0,38
0,50
0,50
0,28
0,98
0,43
0,34
0,52
0,61
2,73
0,52

6,93
3,79
3,86
0,75
1,16
1,05
1,70
2,68
1,69
1,12
0,94
1,50
1,51
1,11
2,94
1,52
1,02
1,57
1,63
5,46
1,57

1,30
1,40
1,45
1,30
1,21
1,13
1,13
1,17
1,16
1,12
1,06
1,06
1,06
1,04
1,08
1,08
1,05
1,05
1,05
1,06
1,06

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69

32,92%

Fonte: Autoria Própria

Observando-se a tabela 21 percebe-se que houve alguns picos na RUP
diária, os quais serão discutidos no capítulo 4.3.4. A RUP potencial dos oficiais para
o serviço de alvenaria (marcação + elevação) foi de 0,69 Hh/m2 e a RUP cumulativa
foi de 0,92 Hh/m2, resultando em uma PPMO de 32,92%.
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4.3.4 Análise dos resultados

Avaliando os resultados apresentados nas tabelas 20, 21 e apêndice Q é
possível perceber alguns picos da RUP diária, tanto para o serviço de marcação
quanto para elevação conforme gráficos 6 e 7.

RUP diária oficiais
1,50

RUP diária (Hh/m)

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0,00

Dias de medição
RUP diária of (Hh/ml)

Gráfico 6 – RUP diária do serviço de marcação
Fonte: Autoria Própria

A elevada RUP no dia 02 de setembro (dia 10 de medição) deve-se ao fato de
o próprio pedreiro ter retirado as proteções de periferia para iniciar seu trabalho, já
que este não possui ajudante exclusivo. Já no dia 21 de agosto e 17 de setembro
(dia três e 20 de medição, respectivamente) a baixa produtividade deve-se ao fato
da falta de atendimento do ajudante neste dia, o qual se dedicou exclusivamente à
equipe de elevação, fazendo com que o próprio pedreiro se responsabilizasse pelo
transporte do material do térreo até o pavimento em questão.
No gráfico 7 pode ser observada a RUP diária dos oficiais e da equipe direta
para o serviço de alvenaria (marcação em conjunto com elevação).
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No dia 27 de julho, quinto dia de medição, a equipe ainda estava em
formação e se adaptando ao trabalho. Além disso, houve falta de material o que
prejudicou a produtividade da equipe que teve suas horas trabalhadas computadas.
No dia 04 de agosto, dia 11 de medição, houve o ingresso de mais pedreiros à obra,
os quais foram dispensados no final da semana em questão por não se adaptarem
às normas de qualidade da empresa, o que justifica a baixa produtividade dos dias
em que estavam na obra.
Em 24 de agosto, dia 26 de medição, mais uma nova equipe de pedreiros
iniciou na obra, o que prejudicou a produtividade deste dia, já que os novos oficiais
estavam em seu primeiro dia de trabalho. Já no dia 29 de agosto, dia 31 de
medição, houve retrabalho, computando-se então apenas as horas trabalhadas sem
considerar produção, o que elevou a RUP deste dia.
A RUP elevada dos dias 05 e 19 de setembro (dias 37 e 48 de medição)
devem-se, respectivamente, à execução de muitos vãos de porta e à atividade de
marcação. Já no dia 28 de setembro, dia 55 de medição, ocorreu uma anormalidade
que foi a quebra do guincho, prejudicando a produtividade deste dia.
Além da RUP diária foi calculado a RUP cumulativa e potencial para o serviço
de marcação como pode ser observado no gráfico 8.
RUP DIÁRIA, CUMULATIVA E POTENCIAL DOS OFICIAIS
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Gráfico 8 – RUP diária, cumulativa e potencial do serviço de marcação
Fonte: Autoria Própria
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A RUP cumulativa variou em relação à RUP potencial resultando em uma
perda de produtividade de mão de obra de 34,52 %. Observa-se também que os
dias 02, 19, 21, 24, 25, 26 e 27 de medição tiveram uma produtividade igual, ou
melhor, que a potencial, indicando que nestes dias praticamente não houve
interferências de fatores que prejudiquem a produtividade.
Para o serviço de marcação em conjunto com a elevação a RUP potencial e
cumulativa pode ser observada no gráfico 9.
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Avaliando apenas a RUP cumulativa e potencial é possível calcular a perda
de produtividade de mão de obra que foi de 32,92% e a variação da RUP cumulativa
em relação à potencial que foi de 0,23

Hh/m2, valor este próximo da mediana

apresentada na tabela 2, indicando que apesar da influência de fatores de contexto,
o resultado está dentro do esperado segundo pesquisas realizada por Araújo (2000).
A queda da RUP cumulativa ao longo do período estudado demonstra também a
presença do efeito aprendizado, ou seja, equipe foi adaptando-se ao trabalho no
decorrer dos dias.
As análises semanais da RUP também contribuíram para a queda da mesma
já que o conhecimento dos resultados motivou os pedreiros que recebem por
produção.
A RUP do serviço de marcação em conjunto com elevação pode ser
comparada com o intervalo das réguas de produtividade do TCPO (PINI, 2003),
conforme gráfico 10.
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Avaliando a RUP em relação ao intervalo fornecido pela régua de
produtividade do TCPO (PINI, 2003) observa-se que a RUP cumulativa final foi de
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de 0,92 Hh/m2 para o serviço de marcação em conjunto com a elevação, valor mais
próximo do intervalo máximo de 0,98 Hh/m2 como pode ser conferido na figura 2.
Apesar de a RUP cumulativa aproximar-se do valor máximo do TCPO (PINI,
2003), a mesma demonstra tendência de diminuição ao longo dos dias de serviço,
podendo aproximar-se do valor mediano ou até do mínimo.
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5

CONCLUSÕES

O objetivo de implantar um método para coleta, processamento e análise dos
indicadores de produtividade da mão de obra para o serviço de alvenaria de
vedação de blocos de concreto, tendo como base o Modelo dos Fatores, só foi
considerado atingido após diversas revisões no método, desenvolvimento e
melhorias constantes das planilhas e formulários elaborados para identificação de
fatores de conteúdo, coleta de dados de entrada e saída e cálculo da RUP, os quais
foram aplicados em três obras da construtora alvo.
Após aplicação do método desenvolvido neste trabalho, baseado no Modelo
dos Fatores, nas obras B e C verificou-se sua evolução em relação ao método
utilizado anteriormente pela construtora alvo.
A aplicação de algumas das planilhas e formulários desenvolvidos na obra A,
que já possuía os dados de entrada e saída identificados através do método
inicialmente utilizado pela construtora alvo, permitiu identificar sua ineficácia, pois os
dados não eram coletados diariamente e impossibilitavam o cálculo da RUP
potencial e da perda de produtividade da mão de obra (PPMO). Também não se
anotavam os fatores de contexto que poderiam prejudicar a produtividade, já que
não havia conhecimento suficiente sobre o assunto.
No método inicial, as horas dos oficiais eram computadas como sendo nove
horas por dia, não levando em consideração as paradas devido à existência de
alguma anormalidade, atrasos na chegada do colaborador à obra, horas extras e até
saída do mesmo antes do horário, o que também prejudicava a determinação da
produtividade real da atividade. Não existia o conceito de horas trabalháveis, que
são as horas que o colaborador está disponível para o trabalho, ou seja, se existe
interrupção do serviço em função de alguma anormalidade, como quebra do
guincho, por exemplo, as horas são contabilizadas, pois o colaborador estava
disponível para o trabalho. Por outro lado, se um funcionário vai embora mais cedo
para resolver problemas pessoais, isto implica que ele não está mais disponível para
o trabalho; neste caso, suas horas devem ser descontadas.
A quantificação do serviço realizado era feita considerando-se a área bruta e
não a área líquida das paredes, o que também não se demonstrou adequado.
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Os levantamentos eram feitos semanalmente, permitindo o cálculo apenas da
RUP cumulativa, a qual era analisada através de comparação com o indicador de
produtividade calculado pela construtora alvo através da média simples dos valores
de referência apresentados nas composições do TCPO (PINI, 1996) para o serviço
de alvenaria de vedação de blocos de concreto para espessuras de 9cm, 14cm e
19cm, já que o TCPO, naquela época de 1996, não apresentava as réguas de
produtividade.
O método desenvolvido neste trabalho foi aplicado primeiramente na obra B,
de alvenaria estrutural possuindo apenas cinco paredes de vedação em cada
apartamento tipo.
As coletas das horas trabalhadas foram feitas diariamente, considerando-se
apenas as horas em que o colaborador esteve disponível para o trabalho, e o
serviço realizado foi quantificado inicialmente de forma bruta (área bruta de parede,
sem descontar área de aberturas). Esta quantificação passou a ser feita de forma
líquida (área efetiva de parede, sem considerar aberturas) quando se identificou que
o TCPO (PINI, 2003) apresenta os resultados das réguas de produtividade
considerando a área líquida produzida.
Com relação às horas trabalhadas, foram consideradas inclusive as horas
paradas dos colaboradores em razão da ocorrência de alguma anormalidade, sendo
que todos os valores de RUP foram obtidos com estas horas. Porém, como as horas
paradas são improdutivas, é importante que a construtora monitore a ocorrência das
anormalidades para investigar suas causas e evitar que tais situações ocorram com
frequência. Além disso, enquanto não existe pleno conhecimento dos fatores de
conteúdo e de contexto para cada obra e cada serviço, a fim de possibilitar uma
previsão mais confiável da RUP, sugere-se que as construtoras, em seus
orçamentos, trabalhem com as previsões de RUP cumulativa do TCPO (PINI, 2003),
próximo do valor máximo apresentado no intervalo.
Houve anotações com relação aos fatores de contexto e anormalidades
presentes na obra, permitindo encontrar justificativas para valores elevados de RUP.
O serviço de marcação e elevação não foi separado devido à pequena
quantidade de paredes de vedação.
A obra B apresentou diversos picos na RUP diária em função de falta de
material, troca de empreiteiro e falhas no gerenciamento, refletindo diretamente na
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RUP cumulativa, a qual se apresentou em constante crescimento no decorrer da
obra, indicando piora de produtividade.
Além disso, comparando a RUP cumulativa com o intervalo das réguas de
produtividade do TCPO (PINI, 2003), o qual leva em consideração a presença de
fatores que melhoram e pioram a produtividade, verifica-se que a RUP cumulativa
final da obra B está fora do intervalo mencionado.
Ressalta-se também que as medições na obra B foram iniciadas quando o
serviço encontrava-se no oitavo pavimento, não sendo possível a avaliação da
produtividade nos dias iniciais de produção.
Diante dos motivos apresentados, como baixo número de paredes de
vedação, início da medição da produtividade no oitavo pavimento, valores
crescentes de RUP cumulativa e divergência em relação ao intervalo das réguas de
produtividade do TCPO, evidenciou-se a necessidade de aplicar o método
desenvolvido em uma obra com estrutura convencional, desde o seu início, para
prosseguir com a validação do método.
O método foi aplicado, então, na obra C, cuja estrutura é convencional e as
medições de produtividade do serviço de alvenaria de vedação de blocos de
concreto iniciaram-se no primeiro pavimento.
Nesta obra o serviço foi quantificado de forma líquida e houve separação da
atividade de marcação e de elevação, possibilitando o cálculo da RUP para cada
atividade e para o serviço como um todo.
Para que os levantamentos em campo, efetuados pelo fiscal de obra,
possibilitassem o cálculo da RUP, levando em consideração a área líquida e as
horas trabalhadas na atividade de marcação e de elevação, as planilhas para coleta
dos dados de entrada e saída passaram por algumas modificações.
Na planilha de coleta dos dados de entrada houve a criação de um campo
para marcação das horas trabalhadas na atividade de marcação e outro para horas
trabalhadas na atividade de elevação, possibilitando o cálculo da RUP de cada uma
das atividades.
Com relação à quantificação da área líquida, o fiscal passou a anotar na
planta do pavimento em medição, além do número de fiadas executadas em cada
dia, em qual fiada o serviço parou no dia em questão. Assim, conhecendo-se
exatamente a fiada em que o serviço foi encerrado em cada dia, é possível saber se
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existe vão ou não nas fiadas produzidas neste dia, permitindo a quantificação da
área líquida.
Com as horas separadas para as atividades de marcação e de elevação, e a
identificação da área liquida produzida, foi possível calcular a RUP diária, cumulativa
e potencial de cada atividade e do serviço de alvenaria como um todo.
Além de modificações nas formas de coletas em campo, as planilhas de
cálculo da RUP também foram alteradas, tendo como alteração principal a forma de
quantificação do serviço líquido produzido, que passou a ser feita fiada por fiada.
Estas foram algumas das melhorias introduzidas nas planilhas e formulários
desenvolvidos durante a aplicação do método na obra C.
As RUP´s diárias da obra C apresentaram-se elevadas em alguns dias por
motivos de dificuldades do trabalho em razão da execução de muitos vãos de porta
no mesmo dia, retrabalho, troca de equipe, quebra do guincho etc.
Mesmo com as elevações pontuais da RUP diária, a RUP cumulativa
apresentou-se decrescente no decorrer da obra, demonstrando a presença do efeito
aprendizado dos oficiais, como esperado pelo Modelo dos Fatores, o qual menciona
a melhora da produtividade em função de operações repetitivas.
Esta boa produtividade da equipe da obra C também deve-se ao fato da
motivação dos colaboradores ao receberem informações sobre os valores de
produtividade atingidos na semana, pois, como o pagamento é feito por produção,
eles estavam constantemente incentivados a produzir e aprender mais, melhorando
a cada dia a produtividade.
Além de concentrados em melhorar seus índices de produtividade, os
pedreiros também esforçam-se para produzirem com qualidade, pois o fiscal de
obras, que confere entre outros itens, nível, prumo, esquadro e planicidade da
alvenaria executada, solicitada aos pedreiros que refaçam o serviço caso algum dos
itens verificados esteja fora da tolerância estabelecida no procedimento de inspeção
do serviço de alvenaria da construtora alvo. Como em caso de retrabalho são
computadas apenas as horas trabalhadas, refletindo em queda de produtividade
neste dia, os pedreiros preocupam-se com a qualidade do serviço, pois sabem que
serviços de má qualidade, além de piorar a produtividade, não são aceitos pela
construtora e prejudicam a satisfação dos clientes.
Em conjunto com o efeito aprendizado dos colaboradores, atenção aos
procedimentos do sistema de gestão da qualidade, a melhoria constante da logística
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da obra como um todo também contribuiu para obtenção de melhores índices de
produtividade, já que tanto as programações de material quanto às de manutenção
do guincho passaram a ser feitas com antecedência, as equipes de trabalho foram
sendo definidas e cada uma passou a ter uma função mais específica, como por
exemplo: ajudantes para fixar as telas metálicas nas ligações das alvenarias com os
pilares; ajudantes que enchem as vergas e contravergas; pedreiro específico para o
serviço de marcação e equipe de pedreiros e ajudantes para o serviço de elevação.
Além disso, elaborou-se uma comparação da RUP obtida na obra C com o
intervalo das réguas de produtividade do TCPO, na sua versão de 2003 (PINI,
2003), observando-se que a RUP cumulativa final encontra-se situada próxima ao
valor máximo do intervalo, sendo que esta deve melhorar ainda mais devido à clara
tendência de bom desempenho desta obra apresentada pela RUP cumulativa.
Como mencionado no objetivo deste trabalho, a implantação do método seria
concluída quando as planilhas e formulários elaborados demonstrassem eficácia. E
esta foi comprovada, tendo em vista que os resultados obtidos na obra C
apresentam-se coerentes, encontrando-se inclusive situado dentro do intervalo
apresentado na régua de produtividade do TCPO (PINI, 2003), validando as
planilhas e formulários desenvolvidos e demonstrando a confiabilidade dos dados
coletados.
A implantação deste método de coleta, processamento e análise dos
indicadores de produtividade de mão de obra para o serviço de alvenaria de
vedação de blocos de concreto serviu como ponto de partida para incentivar a
construtora alvo a entender o que torna o seu processo produtivo melhor ou pior. Os
próprios colaboradores das obras piloto, como mestre e engenheiro, passaram a ter
consciência da importância em medir a produtividade e a cobrar o resultado dos
empreiteiros, com base nos índices de produtividade obtidos. Avaliando os
resultados é possível investigar onde é necessário reduzir desperdícios, visando
sempre a melhoria contínua do processo produtivo.
O presente trabalho tem como contribuição a apresentação detalhada de
cada etapa percorrida para implantação do método, demonstrando a evolução de
todas as planilhas e formulários desenvolvidos, bem como as responsabilidades
atribuídas a cada tarefa dentro da construtora alvo.
O fato de estar apresentada cada fase da implantação, demonstrando
inclusive as alterações efetuadas em cada uma das planilhas e formulários
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desenvolvidos e os motivos que levaram a efetuar tais alterações, possibilita a
compreensão e utilização do método por outras construtoras.
Outra grande contribuição é a verificação que o TCPO (PINI, 2003) utiliza
área líquida e a RUP cumulativa nos resultados apresentados em suas réguas de
produtividade, fato que não estava claro no início deste trabalho.
Com relação à PPMO é interessante estabelecer um valor como meta. É
importante avaliar se uma PPMO nula é possível de ser obtida, e caso não seja,
cabe uma avaliação de qual seria um bom resultado de PPMO. Para isto, o ideal é
verificar se realmente deve ser utilizada a RUP potencial para obter a perda de
produtividade de mão de obra, já que o cálculo da RUP potencial é bem rigoroso,
pois os valores de RUP diária maiores que a RUP cumulativa não são levados em
consideração. Talvez pudesse ser pensado em considerar a mediana das RUP´s
diárias para obter a PPMO e não a RUP potencial. Enfim, esta é uma questão que
fica como sugestão para ser analisada em futuros trabalhos já que não será possível
avaliá-la no presente trabalho.
Assim, com o método implantado, a construtora alvo pode iniciar a aplicação
das planilhas e formulários desenvolvidos nas demais obras e em outros serviços,
visando atingir seu objetivo de longo prazo, que é criar um banco de dados com
todos os fatores identificados e RUP´s obtidas, determinar a relevância dos fatores
de conteúdo de cada serviço, e estabelecer expressões para estimar a produtividade
de obras futuras.
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Apêndice A - Manual para preenchimento das planilhas para cálculo da
produtividade do serviço de alvenaria de vedação em blocos de concreto

1. RESUMO
A Construtora MBigucci está elaborando um estudo sobre a produtividade da
mão de obra desde outubro de 2007. Após análise dos dados coletados percebeu-se
que a produtividade não é a mesma para todas as obras. Cada uma, devido suas
características, podem resultar em produtividades diferentes. Esta diferença é
atribuída aos fatores que a influenciam. Por exemplo: uma parede mais alta
certamente é mais difícil de ser executada e deve resultar em uma produtividade pior
quando comparada à execução de paredes baixas.
Por isso, a empresa decidiu investir na identificação dos fatores que
influenciam a produtividade e encontra-se em fase de implantação de um novo
método de medição da mesma.
Este novo método será aplicado, como piloto, apenas para o serviço alvenaria
de vedação de blocos de concreto, visando identificar inicialmente os fatores que
podem influenciar este serviço.
Realizada esta etapa, pretende-se identificar os fatores dos demais serviços e
então criar expressões para calcular a produtividade de referência de cada obra,
com a qual será possível dimensionar exatamente a equipe de trabalho necessária
para cumprir os prazos descritos no cronograma.
Após a identificação destes fatores até os projetos poderão ser analisados,
valorizando os fatores que melhoram a produtividade e minimizando os que a
tornam pior.
A contribuição da equipe de obra, principalmente mestre, fiscal, e engenheiro,
será a coleta dos dados para cálculo da produtividade.
A produtividade é calculada por um indicador denominado RUP – Razão
Unitária de Produção, calculado através da seguinte expressão:
RUP =

Entradas
Saídas

(1)
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As entradas referem-se ao total de horas trabalhadas, e as saídas e referemse à quantidade de serviço executado.
RUP =

Hh
QS

(Hh m ), sendo:
2

(2)

Hh (Homens-hora): quantidade de homens vezes o número de horas
trabalhadas;
QS (quantidade de serviço): serviço executado – área líquida em m2 .
A obra irá levantar os dados para cálculo das entradas (Horas) e saídas (área
produzida) conforme apresentado nos itens 2 e 3.

2. COLETAS DE DADOS PARA ENTRADA
Na planilha de mensuração de entradas, conforme exemplo apresentado na
figura 1, deve conter as seguintes informações:
•

Nome da obra e do responsável pela coleta;

•

Nome dos colaboradores que executam o serviço e função, no caso pedreiro
ou ajudante;

•

Na coluna horas de marcação e de elevação, deve ser anotada a quantidade
de horas disponíveis para o trabalho de cada ajudante e de cada pedreiro em
cada dia da semana. O termo horas trabalháveis significa as horas que o
colaborador esteve disponível para o trabalho. Logo, se um pedreiro está
parado no pavimento à espera de argamassa, isto significa que ele está
disponível para o trabalho e, portanto, estas horas devem ser contabilizadas.
Por outro lado, se um funcionário vai embora mais cedo para resolver
problemas pessoais, isto implica que ele não está mais disponível para o
trabalho; neste caso, suas horas devem ser descontadas;

•

As horas de marcação e de elevação devem ser anotadas separadamente
com o objetivo de calcular a produtividade para o serviço de marcação
separado da elevação;

•

No campo pavimento é preciso anotar em qual pavimento cada colaborador
está trabalhando;
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•

Na parte inferior da planilha existe uma tabela para que sejam anotados os
fatores de contexto e anormalidades ocorridos em cada dia. Por exemplo, se
os pedreiros pararam porque o guincho quebrou anotar no campo horas
trabalhadas, as horas totais, incluindo as horas que os colaboradores ficaram
parados por causa do guincho e na tabela de contexto/anormalidades
preencher que ocorreu naquele dia o fator de contexto/anormalidade número
04.

•

Caso haja retrabalho, como por exemplo, uma parede que já teve a
produtividade medida será refeita, pois se encontra fora de prumo: anotar na
planilha de mensuração de entradas apenas as horas gastas com este
retrabalho e não registrar nenhuma produção na planilha de mensuração de
saídas.
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3. COLETA DE DADOS PARA SAÍDA
A saída é o trabalho realizado e este deve ser informado através da tabela
Mensuração de Saídas e o serviço realizado deve ser marcado na planta do
pavimento conforme exemplo apresentado na figura 2.
•

Na planta devem ser traçadas linhas coloridas ao lado de cada parede

executada e anotado a data da execução, o número de fiadas executadas. Entre
parênteses anotar em qual fiada o pedreiro parou, conforme figura 2.
03.08 - 03 fiadas (3ª)

04.08 - 04 fiadas + 05 blocos da 5ª fiada (8ª)

Figura 2 – Planta para marcação das paredes executadas
Fonte: Autoria Própria

No exemplo da figura 2 a parede P1 foi iniciada em 03.08.09, quando o
pedreiro executou a marcação e mais duas fiadas. Então na planta deve ser anotado
que foram feitas 03 fiadas e ele parou na 3ª, como está anotado entre parênteses.
Como neste dia foi feito marcação, esta informação deve ser anotada na
planilha de saídas e as horas de marcação devem ser anotadas separadas na
planilha de entradas.
Já no dia 04.08 o pedreiro executou 04 fiadas completas e na 5ª colocou
apenas 05 blocos. Como no dia anterior ele já tinha feito três fiadas, mais 04 do dia
04.08 e mais os blocos da fiada incompleta, no dia 04.08.09 ele parou o trabalho na
8ª fiada, conforme anotação entre parênteses na planta.
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Na planilha de horas trabalhadas existe informação apenas das horas gastas
com elevação, pois neste dia não houve marcação. Já na planilha de mensuração
das saídas deve ser anotado na coluna fiada completa que foram feitas 04 fiadas e
na coluna nº de blocos da fiada incompleta, anotar 05 blocos. Informar que não
houve marcação neste dia.
Anotadas todas as informações na planta do pavimento, deve ser preenchida
a planilha de mensuração de saídas, conforme exemplo na figura 3 da seguinte
forma:
•

Na tabela deve-se informar o nome do ajudante e pedreiro que está

executando o serviço a cada dia;
•

Na coluna marcação e elevação devem ser anotadas o número de fiadas

totais executadas. Se existir alguma fiada incompleta, basta identificar na tabela a
quantidade de blocos da fiada incompleta.
•

A marcação deve ser apenas informada se foi ou não executada;

•

Se no mesmo dia, o mesmo pedreiro executar duas paredes com alturas

diferentes, anotar cada uma em uma linha e mudar a cor para identificação, pois o
número de fiadas executadas variou;
•

A coluna com a pergunta sobre a existência ou não de encarregado deve ser

preenchida, pois este cargo pode não ser permanente durante toda a fase do serviço
de alvenaria;
•

Para relacionar os dados de entrada e saída, visando garantir que todos os

dias de serviço de alvenaria tenham dados completos, realizar a compatibilização
entre as planilhas de entrada e saída conferindo se para todas as paredes marcadas
na planta existe informação das horas trabalhas e da quantidade de fiadas
executadas.
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4. – CÁLCULO DA RUP (RAZÃO UNITÁRIA DE PRODUÇÃO)
Calcular a RUP é o mesmo que calcular a produtividade, como foi explicado no
item 1.
Com os dados de entrada e saída coletados pela obra, o departamento de
planejamento da Construtora realizará o cálculo da RUP que é a divisão da
quantidade de horas trabalhadas pela área líquida executada, separando os serviços
de marcação e elevação.
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Apêndice B - Planilha de cálculos auxiliares para área bruta
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Apêndice C - Planilha de cálculos auxiliares para área líquida
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Apêndice D - Planilha horas trabalhadas no serviço de alvenaria de vedação de
blocos de concreto
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Apêndice E – Planilha de mensuração de entradas I
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Apêndice F – Planilha de mensuração de entradas II
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Apêndice G - Planilha para coleta do serviço realizado de alvenaria de vedação
de blocos de concreto
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Apêndice H - Planilha de mensuração das saídas - coleta do serviço realizado
de alvenaria de vedação de blocos de concreto
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Apêndice I – Planilha de mensuração de saídas
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Apêndice J - Planilha para cálculo da RUP – Razão unitária de produção
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Apêndice K – Cálculo da RUP – Razão unitária de produção
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Apêndice L - Planilha de cálculos auxiliares da obra B - área bruta
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Apêndice M - Planilha de cálculos auxiliares da obra B - área líquida
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Apêndice N – Cálculo da RUP da obra B para área bruta
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Apêndice O – Cálculo da RUP da obra B para área líquida
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Apêndice P - Planilha de cálculos auxiliares da obra C
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Apêndice Q – Cálculo da RUP da obra C
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Anexo A – Resumo do Procedimento de execução de serviço (PES) e
Procedimento de inspeção de serviço (PIS)
Fonte: MBigucci (2008)
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EXECUÇÃO DE ALVENARIA

1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2.

Equipamentos utilizados
Sistema de fixação à pólvora (tiro de pinos);
Escova de aço;
Vassoura;
Prumo de face;
Nível de bolha;
Trena metálica;
Metro articulado;
Régua de alumínio com nível de bolha acoplado;
Andaimes;
Desempenadeira dentada de 6 mm para chapisco industrializado;
Serra elétrica manual ou serra de bancada com disco refratário para corte de
blocos;
Betoneira para preparação de argamassa em central;
Caixote de madeira;
Broxa;
Linha de náilon;
Carrinho de mão;
Escantilhão ou pontalete graduado;
Palheta.
Condições para o início da execução do serviço

Quando do uso de vergas e contravergas pré-moldadas de concreto, estas
devem estar fabricadas e com peso compatível com o transporte manual.
Os eixos principais do edifício devem ter sido transferidos para o pavimento de
trabalho, assim como precisam estar definidos os elementos estruturais de
referência (pilares).
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Caso não estejam devidamente identificados no projeto de alvenaria, devem ser
previstos os locais em que será necessário preencher as juntas verticais entre os
blocos. Também é necessário prever as ligações alvenaria-pilar em que deverão ser
colocadas as telas metálicas galvanizadas, cujo chumbamento deve ser feito com
pinos de aço por meio de sistema de fixação à pólvora. As orientações estão
padronizadas no procedimento completo da construtora.
O traço adequado para a argamassa de assentamento dos blocos deve ser
definido de acordo com as orientações da construtora.
1.3.

Execução da marcação da alvenaria

O andar deve estar limpo.
Executar o chapisco sobre a estrutura de concreto que ficará em contato com a
alvenaria, com antecedência de 72 horas.
Identificar o ponto mais alto, que será tomado como nível de referência para
definir a cota da primeira fiada.
Definir a posição das paredes a partir dos eixos principais, garantindo o
nivelamento da primeira fiada, o esquadro entre as paredes e as dimensões dos
ambientes.
Distribuir os blocos da fiada de marcação, sem argamassa de assentamento, de
maneira a verificar e corrigir eventuais falhas de posicionamento de instalações
embutidas. Esticar uma linha de náilon na posição definida para a parede, servindo
de referência para o alinhamento e o nível da fiada de marcação.
Assentar os blocos de extremidade. Em seguida, assentar os blocos
intermediários entre os de extremidade, preenchendo todas as juntas verticais entre
eles.
Galgar as fiadas da elevação na face dos pilares e marcar as posições indicadas
no projeto para fixação das telas metálicas nas ligações alvenaria -pilar que, em
geral, são posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda fiada.
Chumbar os ferros-cabelo nas posições marcadas.
1.4.

Execução da elevação da alvenaria

Abastecer o pavimento e os locais do andar onde serão executadas as alvenarias
com a quantidade e os tipos de blocos necessários à execução do serviço.
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Assentar os blocos de cada extremidade aplicando argamassa entre a face dos
blocos e a face dos pilares.
Esticar uma linha de náilon entre as galgas do vão
Utilizando-se escantilhão ou pontalete graduado, a linha de náilon deve ser fixada
nos mesmos.
Assentar os blocos intermediários usando a linha de náilon como referência de
alinhamento e de nível. Ao término de cada fiada, conferir e garantir o nivelamento
das fiadas e o alinhamento e prumo das paredes. Ao atingir-se uma altura de que
dificulte a continuação do serviço, devem-se posicionar cavaletes metálicos com
suporte metálico ou de madeira, possibilitando a continuação dos trabalhos.
Durante a elevação, deve-se atentar para a correta espessura das juntas
horizontais, que deve ser de 8 à 14 mm. A amarração entre paredes deve ser feita
preferencialmente por meio de intertravamento, com comprimento mínimo
equivalente a um terço da altura do bloco. Em paredes dispostas topo a topo, a
amarração deve ser garantida por intermédio de reforços metálicos.
Nas aberturas de janelas, garantir o alinhamento dos vãos observando a
modulação da alvenaria. Utilizar o fio de prumo da fachada quando este já estiver
instalado.
As vergas e contravergas podem ser pré-moldadas em concreto ou executadas
no próprio vão com blocos do tipo canaleta.
1.5.

Fixação da alvenaria

A execução da fixação deve ser retardada ao máximo. A condição ideal é que a
estrutura e a fase de elevação estejam completamente concluídas.
2. INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS
A execução é totalmente acompanhada, desde as condições para iniciar o
serviço até a própria conferência de alinhamento, nivelamento, prumo, esquadro,
vão de portas, janelas e dos ambientes, cujas algumas verificações são feitas da
seguinte forma:
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•

Planicidade: verificado com a elevação à meia altura e após a retirada do
andaime, utilizando uma régua de alumínio, permitindo uma tolerância de + 3
mm;

•

Prumo: utiliza-se com prumo de face, permitindo uma tolerância de + 5 mm;

•

Esquadro: a verificação do esquadro dos ambientes é feita por intermédio de
um esquadro de alumínio (60 x 80 x 100 cm), admitindo um desvio máximo de
5 mm na ponta do maior lado;

•

Nível: o nivelamento é verificado com uma régua de alumínio com nível de
bolha acoplado, observando se a bolha permanece entre as linhas.

163
Anexo B - Planta do pavimento tipo – Obra A
Fonte: MBigucci (2008)
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Anexo C - Planilhas de produtividade da Obra A - método antigo
Fonte: MBigucci (2008)
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