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Resumo
O presente trabalho trata da produtividade da mão-de-obra para os serviços envolvidos na 
execução de uma estrutura de concreto armado. Através do acompanhamento diário, em 
obra, da sequência de trabalho necessária para execução de uma estrutura desse tipo, foi 
feita a análise dos diversos fatores que podem influenciar no resultado da construção tanto 
no sentido do cumprimento de prazos e custos, quanto na edificação de uma estrutura de 
qualidade.
A obra objeto de estudo está localizada no Centro da cidade de Florianópolis. Trata-se de um 
edifício comercial de alto padrão do qual foram realizados levantamentos dos serviços de 
concretagem de seis dos vinte e um pavimentos, e montagem de fôrmas e armaduras de 
outros três pavimentos.
Diante da análise dos dados levantados sobre a produtividade da mão-de-obra, foram 
propostas diretrizes para o aprimoramento da execução dos serviços: fôrmas, armação e 
concretagem com enfoque em ações de melhorias: para os projetos, para a gestão da obra, 
para o planejamento e para o orçamento.
Palavras-chave: Produtividade, Mão-de-obra, Estrutura de Concreto Armado.

Abstract
This paper is about labor productivity for the services involved in the execution of a concrete 
structure. Through daily monitoring, on site, of the sequence of work required to build such a 
structure, an analysis of the various factors that may influence the result of a construction 
both in the sense of meeting deadlines and costs, as in building a quality structure, was made.
The object of this study is located in downtown Florianópolis. It is an upscale office building 
of which six of the twenty-one floors concretings were observed, as well as the installation of 
formwork and reinforcement of three of these floors.
After analyzing the data collected on labor productivity, guidelines were proposed to improve 
the performance of services: formwork, reinforcement and concreting, with focus in 
improving construction´s: project, management, schedule and budget.

Keywords: Productivity, Labor-work, Concrete Structure.

1. INTRODUÇÃO
Diante da crescente competitividade no mercado da construção civil, o controle da produção 
na execução dos serviços passou a ser uma questão de sobrevivência para as empresas do 
setor. Além disso, tendo-se em vista o aumento do grau de exigência por parte dos clientes no 
que diz respeito à qualidade do produto final e ao rigoroso cumprimento de prazos, aliados à 
escassez de mão-de-obra disponível no mercado, torna-se imprescindível o monitoramento da 
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produtividade nos serviços de construção quando o objetivo é edificar uma estrutura dentro do 
prazo, custo e qualidade planejados.
Concomitantemente, o entendimento da produtividade nos serviços de construção torna-se 
essencial na tomada de decisão quanto às tecnologias adotadas; contratação de mão-de-obra 
(própria ou terceirizada); sistema de transporte utilizado (no caso do concreto, por exemplo, 
podendo-se utilizar grua, bomba ou elevador); entre outros.
Sendo assim, a Estrutura de Concreto Armado (ECA) foi escolhida como objeto para análise 
de produtividade por tratar-se de uma etapa de extrema relevância tanto em termos de custo 
quanto de prazo dentro de uma construção. A ECA é responsável por cerca de 20% a 25% dos 
custos totais de uma edificação de múltiplos pavimentos (Concrete Society, 2005) e, ainda 
que seus principais componentes sejam materiais com alto valor de mercado, a mão-de-obra 
responde por quase metade da composição final de custos. Cabe ressaltar também que ela faz 
parte do caminho crítico da obra, sendo decisiva no cumprimento ou não do prazo final de 
construção do empreendimento.

2. RAZÃO UNITÁRIA DE PRODUÇÃO
A forma mais direta de se medir a produtividade consiste na quantificação da mão-de-obra 
necessária - expressa em homens-hora (Hh) demandados - para se produzir uma unidade da 
saída em estudo (por exemplo, 1 metro cúbico de concretagem de um pavimento). O 
indicador utilizado neste trabalho, denominado Razão Unitária de Produção (RUP) é, 
portanto, mensurado através da divisão entre recursos utilizados pela unidade de saída 
analisada, de acordo com o proposto por Souza (2006).

Tal indicador pode ser representado pela seguinte expressão matemática:

Como consequência, este índice fornece informações quanto ao desempenho acumulado dos 
serviços produzidos ao longo do período de observação, ilustrando o valor de produtividade 
real atingido na execução desses e permitindo a elaboração de um prognóstico quanto à 
melhora ou piora de produtividade.

Desta forma, neste trabalho, para cálculo do indicador RUP, foi utilizada a metodologia 
proposta por Souza (2006), onde são necessárias as seguintes padronizações para se poder 
avaliar a RUP:

• A definição de quais homens estão inseridos na avaliação, ou seja, a equipe envolvida;

• A quantificação das horas de trabalho a se considerar;

• A quantificação do serviço;

• A definição do período de tempo ao qual os levantamentos realizados se referem.

3. RESULTADOS
A seguir, serão apresentados os dados de produtividade levantados em obra, referentes aos 
serviços de fôrmas, armação e concretagem. Tais dados serão apresentados seguindo a ordem 
em que foram coletados (seguindo a sequência de execução), qual seja:

• Concretagens: 10º, 11º, 12º, 13º, 14º pavimentos e ático, mostrados na Tabela 1;
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• Armação: 13º, 14º pavimentos e ático, mostrados nas Tabelas 2 e 3;

• Fôrmas: 13º, 14º pavimentos e ático, mostrados nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 1 - RUP de Concretagem por Pavimento

CONCRETAGENS
RUP (Hh/m³)Pavimento

Este trabalho TCPO
Piso do 10º 1,52
Piso do 11º 1,68
Piso do 12º 1,87
Piso do 13º 1,53
Piso do 14º 1,50
Piso do Ático 1,70

2,17

Tabela 2 - RUP de Armação por Pavimento

ARMAÇÃO
Pavimento RUP (Hh/kg)

Piso do 13º 0,036
Piso do 14º 0,044
Piso do Ático 0,032

Tabela 3 - RUP de Armação por Pavimento por Elemento Estrutural

ARMAÇÃO
RUP (Hh/Kg)

Elemento Pilar Viga Laje
Pavimento Este trabalho TCPO Araújo Este trabalho TCPO Araújo Este trabalho TCPO Araújo

Piso do 13º 0,054 0,027 0,035
Piso do 14º 0,047 0,031 0,060
Piso do Ático 0,050

0,034 0,040
0,025

0,100 0,050
0,029

0,031 0,020

  

Tabela 4 - RUP de Montagem de Fôrmas por Pavimento

MONTAGEM DE FÔRMAS
Pavimento RUP Total (Hh/m²)

Piso do 13º 0,39
Piso do 14º 0,38
Piso do Ático 0,40

Tabela 5 - RUP de Montagem de Fôrmas por Pavimento por Elemento Estrutural

MONTAGEM DE FÔRMAS*
RUP (Hh/Kg)

Elemento Pilar Viga Laje
Pavimento Este trabalho TCPO Araújo Este trabalho TCPO Araújo Este trabalho TCPO Araújo

Piso do 13º 0,22 0,54 0,46
Piso do 14º 0,24 0,52 0,42
Piso do Ático 0,20

0,65 1,00
0,56

0,86 0,94
0,44

0,46 0,60

*A TCPO e Araújo (2000) consideram a fabricação e montagem das fôrmas. No presente estudo, observou-se 
apenas a etapa de montagem destas e, por esta razão, existe certa discrepância entre os índices apresentados.

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

0551



4. ANÁLISE DOS DADOS E DIRETRIZES PARA APRIMORAMENTO DE 
PRODUTIVIDADE

Analisando-se o empeendimento observado ao longo de todo este trabalho, é possível afirmar 
que não foram poucas as anormalidades que surgiram ao longo do processo construtivo. A 
principal delas, um embargo de seis semanas devido a condições de insegurança no elevador 
de cargas, ocorreu logo antes do início do levantamento dos serviços para este estudo e, 
naturalmente, acabou por comprometer o planejamento adotado até ali, atrasando inclusive a 
previsão de entrega da obra, uma vez que causou atraso em atividades críticas (como, por 
exemplo, as concretagens). Após a retomada dos trabalhos, foi possível observar que a obra 
carecia de um planejamento de curto prazo, visto que era comum, por exemplo, a remarcação 
de datas de concretagens como consequência de atrasos na montagem de fôrmas (o sistema 
adotado era o convencional, composto por chapas de compensado plastificado de 18mm, com
travamento dos pilares, escoramento de vigas e lajes e vigamento das lajes, todos em metal), 
armaduras, serviços de protensão, etc. (ainda que as planilhas de levantamento apontassem 
altos índices de produtividade alcançados).

Da mesma maneira, constatou-se que, em momentos em que se tornava impossível postergar 
a data de concretagem, a equipe, seja ela de montagem de fôrmas, armaduras (ou de algum 
outro serviço cujos dados não foram levantados nesse trabalho, como o de instalações 
elétricas e hidráulicas), acabava por contornar a situação, seja diminuindo tempo ocioso ou 
trabalhando em horas extras (o que acarretava em um custo maior para o empreiteiro). Isto fez 
com que os valores de RUP fossem, inclusive, piores que as médias ideais indicadas pela
TCPO e Araújo (2000), conforme observados nas tabelas comparativas, e por vezes ficando 
próximos dos melhores valores do manual (TCPO). Pode-se, ainda, citar outras situações 
causadores de atraso e consequente diminuição de produtividade, como a dificuldade na 
montagem da bomba de concreto e o fato de se ter alguns dos andares com vigas protendidas 
que, em determinado momento, impediram concretagem em pavimento superior ao que estava 
passando pela protensão.

Com base nos levantamentos de obra, dados da indústria da construção e em outros trabalhos 
com foco na produtividade de mão-de-obra, sugere-se a adoção das seguintes medidas:

1) Ações quanto à gestão de produção:
- Compatibilizar serviços, evitando a interferência dos procedimentos entre si;

- Minimizar, o quanto possível, a rotatividade das equipes;
2) Ações quanto ao projeto:

- Verificar divergências entre o projeto e a realidade, principalmente em relação ao consumo 
de materiais, visando aproximar as quantidades previstas das efetivamente gastas;

- Mostrar para projetistas estruturais as dificuldades que surgem durante a concretagem (e 
armação), decorrentes de projetos de pilares muito esbeltos ou com excesso de armaduras;

3) Ações quanto ao planejamento:
- Foco no planejamento de curto prazo;

- Reprogramação de acordo com dados reais levantados em obra;
4) Ações quanto ao orçamento:

- Reavaliar periodicamente as medições, de maneira a mantê-las atualizadas de acordo com os 
valores de mercado e evitando gastos substanciais não planejados;

- Premiar funcionários cujo trabalho se destaca pela qualidade e produtividade alcançadas;
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- Utilizar dados reais de obra para se definir o montante a ser despendido em cada serviço, 
inclusive para efeitos de balizar a contratação de subempreiteiros.

5. CONCLUSÃO
Diante de tudo o que já foi explicitado e discutido, conclui-se que melhorias significativas de 
produtividade de mão-de-obra são alcançáveis no processo construtivo, consequentemente 
gerando grandes diferenças de eficiência em espaços de tempo reduzidos, tal qual há muito já 
se observa na indústria seriada. Cabe ressaltar também que a produtividade varia em função 
do conteúdo e do contexto do trabalho executado, sendo inversamente proporcional à 
ocorrência de anormalidades durante a construção.

Particularmente diante dos levantamentos efetuados e devidamente analisados, é possível 
afirmar que, de maneira geral, os resultados obtidos quanto aos índices de produtividade 
ficaram dentro do esperado. Num primeiro momento, naturalmente, não havia muita noção de 
quais seriam os resultados, exatamente por se tratar dos primeiros cálculos realizados, ainda 
que houvessem referências para que fossem efetuadas comparações. Posteriormente, à medida 
que os levantamentos foram sendo desenvolvidos, tornou-se perceptível, através da 
observação de cada um dos serviços, quais eram as situações “anormais” na sequência 
produtiva e que viriam a interferir nos índices calculados, tendo-se assim uma noção bastante 
próxima do resultado final de produtividade calculado. 
Da mesma maneira, é importante observar que a compreensão da produtividade e de sua 
importância dentro do contexto de uma construção não se limita à melhora da eficiência na 
execução dos serviços, abrangendo também outras áreas como a avaliação de custos para 
estudo de viabilidade e processo decisório quanto ao fornecimento de materiais e/ou 
equipamentos. 

Finalmente, a elaboração e implementação de um sistema consciente de gestão da 
produtividade representa a valorização da tomada de decisões e, portanto, do papel do gestor 
num empreendimento de Construção Civil.
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