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Resumo

Atualmente, o setor da construção civil brasileira vem passando por um crescimento 
significativo. Empreendimentos de maior porte, com prazos de construção reduzidos, 
encontram-se desprovidos de mão de obra qualificada, principalmente nos serviços menos 
tradicionais, impactando diretamente na sua produtividade. Diante disto, surge a 
necessidade de mensuração e comparação de indicadores de produtividade e perdas 
relacionados a processos construtivos entre diferentes empreendimentos. O objetivo principal 
deste trabalho é implementar um sistema de indicadores para processos construtivos 
(estrutura, alvenaria estrutural, alvenaria de vedação e revestimento de fachada), por meio 
da mobilização do setor e comparação de seus desempenhos. O método de pesquisa envolve: 
(a) workshop de sensibilização das empresas construtoras; (b) capacitação das pessoas no 
sistema de indicadores; (c) acompanhamento da implementação; (d) reunião de troca de 
resultados e (e) formação de banco de dados. Esta pesquisa contribui para a criação de um 
banco de dados com informações sobre perdas e produtividade, que retratará o desempenho
das obras de Salvador, fornecendo, subsídios para planejamento, orçamento, avaliação de 
produtividade e desperdícios dentro da obra.
Palavras-chave: Medição de desempenho, Produtividade, Perdas.

Abstract
Nowadays, the construction sector has been had a huge growth in the last five years. On the 
other hand, the projects changed some characteristics, such as the size of projects is much 
bigger, the time schedule had reduced, the qualification labor force is rarely found. This 
factors all impact in the global productivity of the project. Therefore, there is a need to 
measure and compare productivity and waste measures related to different constructive 
process. The aim of this paper is to implement a performance measurement system related to 
constructive process (structure, brick wall, and mortar finishing of façade) through the 
mobilization of the sector and performance comparison. The research method involves (a) 
mobilization workshop, (b) training course of the measurement system, (c) implementation 
monitoring, (d) meeting for sharing results, and (e) creation of data base. This research aims 
to contribute to the creation of a data base related to productivity and waste measures, which 
will provide information about the performance of the projects in Salvador city, providing 
information to feedback cost estimating, production planning, productivity and waste 
evaluation.
Keywords: Performance Measurement, Productivity, Waste.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o setor da construção civil brasileira vem passando por transformações, as 
quais vieram acompanhadas de uma mudança de característica no setor de edificações. O
aumento da escala levou à concepção de empreendimentos de maior porte, aliado a 
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necessidade de reduzir os prazos de construção para viabilizar os custos dos segmentos 
econômicos, resultando em mudanças nas tecnologias construtivas. Assim, as empresas estão 
sendo induzidas ao desenvolvimento ou à incorporação de inovações para manter a 
competitividade.
Por outro lado, vem sendo observada uma escassez de mão de obra qualificada, o que vem 
impactando sobremaneira na produtividade dos serviços, principalmente aqueles processos 
menos tradicionais, tais como execução de formas metálicas, paredes de concreto e argamassa 
projetada. 
Observa-se ainda uma desatualização das composições de custos de orçamento em grande 
parte das obras, devido a dados de produtividade que não refletem a realidade atual. Esta 
desatualização também tem forte impacto no planejamento da produção. Neste sentido, 
observa-se grande variação entre custo real e custo orçado, assim como prazo previsto e prazo 
real.

Diante disto, surge a necessidade de mensuração e comparação de indicadores de processos 
construtivos voltados à produção como produtividade e consumo de materiais, que possam ser 
comparáveis entre diferentes empreendimentos. Esses indicadores fornecem informações 
essenciais para o planejamento e controle dos processos gerenciais, possibilitando, ainda, o 
monitoramento e o controle dos objetivos e metas estratégicas (NEELY et al., 1994).

O objetivo principal deste trabalho é implantar um sistema de indicadores de produtividade e 
perdas para processos construtivos de Estrutura, Alvenaria Estrutural, Alvenaria de Vedação e 
em Revestimento de Fachada, por meio da mobilização das empresas construtoras e
comparação de seus desempenhos. O presente projeto está em andamento, sendo financiado 
pela Comunidade da Construção da Bahia e pela Associação Brasileira de Cimento Portland.
O sistema de indicadores foi concebido por um Grupo de Trabalho com base em estudos 
sobre o tema (OLIVEIRA et al. 1995; ARAÚJO, 2000; SOUZA, 2005) discutidos em 
reuniões realizadas entre julho e setembro de 2011 na Associação Brasileira de Cimento 
Portaland em São Paulo, com a coordenação da Escola Politécnica da Universidade Federal 
da Bahia e o envolvimento de representantes da Comunidade da Construção de Recife, 
Salvador, Belo Horizonte e Goiania, além da Universidade de Pernambuco (UPE) e da GMO 
Engenharia. Como resultado, este grupo gerou uma versão inicial da publicação Sistema de 
Indicadores de Produtividade e Perdas para Processos a Base de Cimento: Manual de 
Ulitização (Costa et al., 2011).

2. MEDIÇÃO DE PERDAS E PRODUTIVIDADE NA CONSTRUÇÃO
Nas últimas duas décadas, diversos trabalhos focados na medição de produtividade e perdas 
de processos construtivos utilizando diferentes metodologias já foram realizados para a 
construção civil no Brasil (SOILBEMAN, 1993, OLIVEIRA et al., 1995, SANTOS et al.,
1996; AGOPYAN et al., 1998; ARAÚJO, 2000; SOUZA, 2005; SOUZA, 2006).
No presente trabalho, entende-se produtividade como a eficiência na transformação das 
entradas e saídas de um processo de produção (SOUZA, 2005). De acordo com o referido 
autor, os materiais, os equipamentos ou a mão de obra são considerados itens de entrada. A 
produtividade da mão de obra pode ser definida, mais simplificadamente, como a eficiência 
na transformação de esforço humano em produtos de construção. Para a mensuração da 
produtividade, Souza (2005) propõe um indicador denominado Razão Unitária de Produção 
(RUP), que é igual ao número de homens-hora, por quantidade de serviço. Logo, quanto 
menor a RUP, maior a produtividade (SOUZA, 2005).
A medição da produtividade não deve se restringir apenas a dados quantitativos, é preciso 
identificar e reconhecer os fatores que aumentam ou dimunuem esta produtividade, tais como 
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características do processo, projeto, motivação da mão de obra, horas-extras, rotatividade, 
absenteísmo, segurança e clima (OLIVEIRA et al., 1995). O estudo de produtividade pode 
gerar os seguintes benefícios: (a) previsão da mão de obra para um dado serviço; (b) 
estimativa da duração dos serviços; (c) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos 
construtivos; (d) redução de custos; (e) aumento do nível de competitividade da empresa no 
mercado; (f) identificação de pontos críticos; (g) adequação de seus projetos e orçamentos à 
sua realidade (CARRARO, 1998).

Em relação às perdas, estas devem ser entendidas como qualquer ineficiência que se reflita no 
uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital em quantidades superiores àquelas 
necessárias à produção da edificação (FORMOSO et al., 1998). Neste caso, as perdas 
englobam tanto a ocorrência de desperdícios de materiais quanto à execução de tarefas 
desnecessárias que geram custos adicionais e não agregam valor. No presente trabalho, as 
perdas serão tratadas apenas do ponto de vista de consumo de materiais. Tais perdas são 
consequência de um processo de baixa qualidade, que traz resultados com uma elevação de 
custos e uma qualidade final deficiente (SANTOS et al., 1996).

3. MÉTODO DE PESQUISA
O presente projeto envolve a realização das seguintes etapas: (a) sensibilização das empresas 
construtoras, (b) ciclos de implantação dos indicadores por processo costrutivo (estruturas, 
alvenaria e revestimento interno), que inclui capacitação, acompahamento da implantação nas 
obras e troca de resultados; e (c) formação do banco de dados. 

O evento de sensibilização foi realizado no dia 28 de outubro de 2011, sendo que 15 empresas 
construtoras da região de Salvador interessaram-se em participar do trabalho. Neste evento as 
empresas participantes selecionaram os indicadores que tinham interesse em coletar, a partir 
do conjunto de indicadores previamente desenvolvido pelo Grupo de Trabalho (Costa et al.
2011), conforme mencionado inicialmente. Os indicadores selecionados estão em negrito no 
quadro 1.

Quadro 1 – Sistema de Indicadores de Produtividade e Perdas de Processos Construtivos

Processo Produtividade Perda de material (%)

Fôrma (Hh/m²) Fôrma 
Armadura (Hh/kg) Aço 

Estrutura de concreto armado (Pilar, 
Viga e Laje)

Concretagem (Hh/m³) Concreto usinado 
Marcação (Hh /m) Bloco de concreto 
Elevação (Hh /m²)

Alvenaria de vedação com bloco de 
concreto 

Fixação superior (Hh /m)
Argamassa industrializada 

Marcação (Hh /m) Bloco de concreto 
Elevação (Hh /m²)

Alvenaria Estrutural com bloco de 
concreto 

Cinta de amarração (Hh /m)
Argamassa industrializada 

Preparação da base + chapisco 
(Hh/m²)

Chapisco industrializado Revestimento de argamassa externo 

Aplicação de argamassa (Hh/m²) Argamassa industrializado 
Fonte: Costa et al. (2011)

Em relação aos ciclos de implantação dos indicadores, estes envolvem inicialmente uma 
capacitação sobre a coleta e análise dos indicadores para os representantes das empresas e 
obras participantes, seguido pelo acompahamento da implantação realizada por meio de 
visitas semanais ou quinzenais as obras para apoio na coleta. Estas visitas são realizadas pelos 
bolsistas do projeto. Por fim, é realizada uma reunião de troca de resultados dos indicadores, 
que envolve uma apresentação dos dados coletados nas obras participantes, destacando-se, 
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pontos positivos e oportunidades de melhorias do processo em análise. Até o momento estão 
efetivamente participando do projeto seis empresas construtoras. O presente artigo irá discutir 
apenas dados relativos ao processo de estrutura de duas empresas participantes do grupo. O 
quadro 2 apresenta as fórmulas e considerações utilizadas no cálculo da produtividade e 
perdas no processo de estrutura, tendo sido objeto de estudo a produtividade de fôrma, 
armadura e concretagem e perdas na concretagem.

Quadro 2 – Fórmulas e Definições dos Indicadores do Processo de Estrutura

Produtividade
Fôrma (m²), 

Armadura (kg) e 
Concretagem (m³)

RUPdireta Rupcumulativa
Definições

RUP direta: Razão Unitária de 
Produtividade Semanal
RUP Cumulativa: Razão Unitária de 
Produção Cumulativa

Carpinteiro, servente e 
pedreiro (h) RUPs = Hh ÷ Qs RUPc = ∑Hh ÷ ∑QS

Hh: Total de Homem hora semanal
RUP de Concretagem Qs: Quantidade de serviço semanal

RUP Caminhão (Hh/m³) Hdi: Equipe considerada (Homens):      
Direta (di)

RUP Descarregamento (Hh/m³) hc: Tempos considerados (em horas): 
Tempo de Caminhão(c)

RUP Global com encarregado hd: Tempos considerados (em horas): 
Descarregamento (d)

RUP Global sem encarregado
Hdi+su: Equipe considerada 
(Homens): Direta (di) + Supervisor 
(su)

Perdas

Consumo de Materiais

hi+d+f: Tempos considerados (em 
horas): Início (i) +  Descarregamento 
(d) +    Finalização (f)

Concreto (m³) ((CR - CT) / (CT)) x 100 CR - Consumo Real de Materiais e CT
- Consumo Teórico de Materiais

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A seguir serão descritos os resultados de produtividade e perdas obtidos no processo de 
estrutura em duas obras de empresas distintas, possibilitando uma comparação inicial.
O presente estudo envolveu a coleta e análise de dados de 11 ciclos na obra A e 7 ciclos na 
obra B no processo de estrutura, incluindo fôrma, armadura e concretagem. Cada ciclo refere-
se a execução de um pavimento tipo completo. Na obra A, cada ciclo teve uma média de 5 
dias, enquanto que na obra B, a média foi de 6 dias. O quadro 3 apresenta uma caracterização 
geral das obras estudadas. 

4.1 Análises dos Resultados de Produtividade na Estrutura das Obras Estudadas
Comparando os dados da Obra A e da Obra B (tabela 1), observa-se que a mediana da RUP
do carpinteiro na execução de fôrmas de pilares e vigas das duas obras são bastante similares 
(0,63 Hh/m2 e 0,61 Hh/m2, respectivamente na obra A e B). Entretanto, a mediana da RUP da 
obra A para fôrma de laje (0,36 Hh/m2) foi bastante inferior da Obra B (0,90 Hh/m2), logo a 
Obra A apresentou uma melhor produtividade comparado a Obra B. Analisando o processo 
construtivo das duas obras, observa-se que obra A apresenta uma certa vantagem por sua
fachada ser formada por elementos estruturais simples com os pilares centrais, com 
dimensões maiores e retangulares que facilitavam a estruturação e travamento da mesma. 
Além disso, a obra A contava com 25% de carpinteiros que a obra B, que apesar da mesma ter 
interesse em ter mais profissionais, a empreiteira da obra B não tinha disponibilidade de 

XIV ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - 29 a 31 Outubro 2012 - Juiz de Fora

0100



tantos carpiteiros. A terceirizada, de ambas as obras, ainda faz a relocação do seu pessoal em 
obras vizinhas para suprir a falta de profissionais e conseguir entregar o serviço no prazo. O 
atraso na atividade de fôrma gera atrasos frequentes na atividade de concretagem.

Quadro 3 – Características gerais dos precessos das obras estudadas.

Obra Características 
Gerais

Características do 
processo de Fôrma

Características do 
processo de Armadura

Características do 
processo de Concretagem

Obra
A

Empreendimento 
Residencial; 

Estrutura 
Reticulada 
Vigada; 13 

pavimentos tipos.

Fôrmas pré-fabricadas; 
Peças constituídas por 
chapas de compensado 
plastificado; Sistema de 
escoramento e 
reescoramento formado por 
torres metálicas. A equipe
terceirizada formada por 10 
carpinteiros e 3 ajudantes.

Uso de aço cortado e 
dobrado fora da obra; Não 
faz pré-montagem dos 
pilares, mas faz nas vigas e 
lajes; Uso de minigrua para 
transporte vertical da 
armadura; A mão de obra
terceirizada formada por 8 
armadores e 8 ajudantes.

Uso de concreto usinado, 
transportado por bomba 
estacionária apoiada em 
cavaletes. Variação do 
tamanho da equipe a 
depender do elemento a ser 
concretado. Para pilar,
usava-se 1 pedreiro e 7 
ajudantes; para vigas e lajes 
variava de 3 a 5 pedreiros e 
7 a 10 ajudantes.

Obra
B

Empreendimento 
Residencial; 

Estrutura 
Reticulada 
Vigada; 21 

pavimentos tipos.

Fôrmas pré-fabricadas; 
Peças constituídas por 
madeira serrada e chapas 
de compensado resinado; 
Sistema de escoramento e 
reescoramento formado por 
torres metálicas. A equipe 
terceirizada formada por 8 
carpinteiros e 9 ajudantes.

Uso de aço cortado e 
dobrado fora da obra; Faz 
pré-montagem dos pilares, 
das vigas e lajes; Uso de 
minigrua para transporte 
vertical da armadura; A mão 
de obra terceirizada formada 
por 4 armadores e 3 
ajudantes.

Uso de concreto usinado, 
transportado por bomba e 
por minigrua. A equipe era 
formada por uma média de 4 
pedreiros e 10 ajudantes 
independente do local a ser 
concretado.

Com relação a mediana da produtividade do servente para o processo de fôrma nas duas 
obras, observa-se uma maior eficiência na obra A, destacados pela sua alta produtividade e 
pelo baixo número de servente (a obra A utiliza 1/3 de servente utilizados na obra B). É
possível observar que a obra B apresenta uma alta variabilidade de valores de produtividade 
carpinteiros e serventes, quando comparados com a obra A. Esta variabilidade e mediana mais 
baixa de produtividade pode ser atribuída ao fato da equipe ser formada por um grande 
número de serventes comparados com o de profissionais, pela relocação constante da equipe 
para outras obras, ou ainda pelo não acompanhamento da execução do serviço pela equipe 
responsável. Isto mostra que a obra B precisa desevolver ações para minimizar atividades de 
fluxo, ou seja, atividades que não agregam valor, realizadas pelos seus serventes.
Com base nos dados da TCPO (2008) e dos estudos realizados pela comunidade da 
construção de Belo Horizonte (2010-2011), pode-se observar que a mediana da produtividade 
dos carpinteiros está acima do previsto pela TCPO, enquanto que o de servente em geral está 
abaixo. Isto mostra inversão a estratégia das obras estudados, principalmente na obra A, de 
maior uso de carpinteiros e menor uso de servente. Quando os dados das obras A e B são 
comparados com os dados da Comunidade da Construção de BH, observa-se um desempenho 
superior nas obras estudados. 

Quanto a armadura, observa-se que para os valores encontrados para execução da estrutura 
(pilares, vigas e lajes) a Obra A possui produtividade semelhante à TCPO, podendo ser 
recorrente da facilidade na geometria ou dos treinamentos realizados com os operários. 
Quando avalia-se a Obra B percebe-se uma produtividade inferior a TCPO, podendo ser 
atribuída a uma quantidade pequena de funcionários para o serviço avaliado ou simplesmente 
pela logística ruim do canteiro devido a má disposição para armazenamento das ferragens.

Com relação a concretagem, quando compara-se os valores medianos entre as obras A e B, 
observa-se novamente uma maior produtividade tanto de pedreiros quanto de serventes na 
obra A (0,24 Hh/m3 e 0,53 Hh/m3 para pilar e viga e laje para pedreiros e 1,51 e 1,12 Hh/m3 
para pilar e viga e laje para serventes ) em relação a obra B (1,58 Hh/m3 e 0,85 Hh/m3 para
pilar e viga e laje para pedreiros e 2,64 e 1,00 Hh/m3 para pilar e viga e laje para serventes). 
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Nas obras estudadas, observou-se uma maior ociosidade da equipe de concretagem no 
processo. Avaliando os dados da obra B, percebe-se que o índice de produtividade do 
profissional é similar às de referências, mas a dos ajudantes é bem inferior mostrando que o 
processo está ineficiente, podendo ser devido a bomba fornecida pela concreteira que sempre 
quebrava ou entupia nos ciclos iniciais, além de os horários de término da concretagem 
muitas vezes ser estimado, já que o responsável pela coleta não fica até o final e não consegue 
esta informação corretamente depois.

Tabela 1 – Valores das RUPs encontradas nas obras avaliadas e valores de referências da TCPO (2010) e da 
Comunidade da Construção de Belo Horizonte (2010).

Obra A Obra B ReferênciasFunção
Mínimo Média Máximo Mediana Mínimo Média Máximo Mediana TCPO BH

FÔRMA (Hh/m2)

RUP Pilar

Carpinteiro 0.36 0.59 0.83 0.63 0.45 0.59 0.72 0.61 0,17 1.96

Servente 0.04 0.13 0.24 0.13 0.31 0.44 0.56 0.42 0,68 1.96
RUP Viga

Carpinteiro 0.21 0.50 0.76 0.50 0.00 0.59 1.16 0.58 0,17 1.48
Servente 0.02 0.07 0.12 0.08 0.00 0.55 1.37 0.48 0,68 1.48

RUP Laje
Carpinteiro 0.19 0.33 0.52 0.36 0.12 0.80 1.11 0.90 0,17 1.48

Servente 0.03 0.07 0.12 0.07 0.09 0.70 1.07 0.75 0,68 1.48

ARMAÇÃO (Hh/kg)

RUP Pilar

Armador 0.01 0.03 0.08 0.03 0,034 0,062 0,084 0,072 0.034
Servente 0.00 0.00 0.00 0.00 0,001 0,020 0,034 0,022 0.034

RUP Viga
Armador 0.02 0.04 0.07 0.04 0,014 0,070 0,096 0,076 0.10
Servente 0.00 0.00 0.00 0.00 0,012 0,021 0,032 0,020 0.00

RUP Laje
Armador 0.017 0.027 0.042 0.027 0.027 0.081 0.110 0.089 0.031
Servente 0.003 0.006 0.013 0.005 0.013 0.025 0.053 0.021 0.00

CONCRETAGEM  (Hh/m3)

RUP Pilar

Pedreiro 0.15 0.34 0.88 0.24 0.44 1.40 2.46 1.58 1.62 1.96
Servente 1.01 1.65 2.48 1.51 2.22 2.70 3.08 2.64 1.62 1.96

RUP Viga + Laje
Pedreiro 0.44 0.61 0.94 0.53 0.03 0.65 1.17 0.85 1.62 1.96
Servente 0.48 1.03 1.72 1.12 0.34 0.96 1.48 1.00 1.62 1.96

4.2 Análises dos Resultados de Perdas das Obras Estudadas

Na tabela 2 verifica-se as perdas avaliadas relativas ao concreto usado durante as 
concretagens nas obras A e B. Observa-se que a obra A tem perdas maiores 5%, que podem 
ser atribuídas ao pedido de concreto maior que o necessário e também a maior necessidade de 
controle na concretagem. A obra B observa-se uma perda de pilar maior que a aceitável, 
porém os demais elementos (vigas, lajes e complemento de pilar) tem perdas bastante 
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reduzidas. Ambas as obras reaproveitam o concreto em outros locais de periferia ou garagens.
Tabela 2 – Valores encontrados para perdas das obras avaliadas.

5. CONCLUSÃO
A análise parcial dos dados encontrados até o momento mostra que existe uma melhoria em 
termos de produtividade no processo construtivo da Obra A, até mesmo em relação a dados 
anteriores e TCPO. A Obra B, por sua vez, apresenta um potencial de melhoria que deve ser 
incrementado a partir da observação de fatores como aumento no treinamento, aumento de 
parceria com fornecedor e uma melhor organização no canteiro.
Uma das dificuldades de operacionalização do presente projeto é a realização do processo de 
medição nas empresas. Apesar de muitas já utilizarem alguma sistemática de medição de 
produtividade e perdas, ainda existe uma resistência na coleta sistemática, bem como o uso 
das informações para tomada de decisão. Essas informações são utilizadas para verificar a 
eficiência no processamento do serviço. Caso o serviço apresente uma alta variabilidade dos 
índices de produtividade, analisa-se os possíveis motivos que podem estar induzindo esta 
ineficiência e toma-se uma decisão, tal como uma maior ênfase na gestão da qualidade e 
treinamentos mais eficazes e periódicos da mão de obra, melhoria na tecnologia, analisando 
cuidadosamente a relação custo/benefício, além de busca de eliminação de atividades que não 
agregam valor, como transporte, estoque e inspeção.
Devido ao fato do projeto estar em andamento, ainda não é possível avaliar os processos de 
alvenaria e revestimento de argamassa em fachada. 
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