
 II INOVACIVIL 2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  
 Mostra Científica: 23 e 24 de Junho de 2015 

 

 

______________________________ 

 

1 Mestranda, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Programa de Pós-graduação em Engenharia 

de Estruturas – PCV, camila.forigo@hotmail.com 

2 Profª. Drª., Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento de Engenharia Ambiental, 

cristhal@utfpr.edu.br 

3 Prof ª.Me., Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento de Engenharia Civil, 

paulasouza@utfpr.edu.br 

4 Prof. Dr. Leandro Vanalli, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Departamento de 

Engenharia Civil, lvanalli@uem.br 

 

 

 

ANÁLISE DA PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA 

 

 

Camila Forigo 
1
 

 

Maria Cristina Rodrigues Halmeman 
2
 

 

Paula Cristina de Souza 
3
 

 

Leandro Vanalli 
4
 

 

 

 

RESUMO 

 

Para que os gestores da construção civil tenham conhecimento sobre a quantidade de mão de obra 

necessária para a realização de determinado serviço, é preciso mensurar a produtividade, que pode 

ser calculada utilizando-se a razão unitária de produção (RUP). O objetivo do trabalho foi analisar a 

produtividade da mão de obra, no serviço de revestimento interno com argamassa em duas obras 

verticais em Campo Mourão-PR. Para tanto, realizou-se através de visitas diárias às duas obras o 

acompanhamento da produção da argamassa e do processo de revestimento de paredes internas e 

tetos, posteriormente, calculou-se as RUP’s e identificou-se os fatores que interferiram na 

produtividade e, por fim, analisou-se a produtividade em relação à forma de contratação da mão de 

obra. Com os resultados obteve-se que a produtividade foi mais baixa na obra em que a mão de obra 

era terceirizada, devido a fatores de conteúdo, anormalidades, projeto e recursos que interferiram no 

resultado final. Com isso, verifica-se que a produtividade dos trabalhadores não está ligada somente 

ao valor recebido pelo trabalho, mas também à motivação, bom relacionamento entre os funcionários 

e treinamento para estes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o aumento da competitividade das empresas de construção civil, o valor para venda do 

empreendimento é estipulado pela concorrência, restando apenas racionalizar custos para se obter 

lucro, mas o desenvolvimento da construção civil é limitado pela falta de qualificação da mão de 

obra, o que resulta em baixa produtividade. Mckinsey global institute (1998) afirma que a 

produtividade da mão de obra brasileira na construção civil é apenas 32% da atingida nos Estados 

Unidos. Isso se deve as deficiências no planejamento e gerenciamento das construtoras no Brasil. 

 Então para que se possa ter espaço no mercado e vantagens financeiras, os gestores têm que 

serem eficazes com os principais recursos físicos envolvidos. Racionalizar materiais já não é 

suficiente, devendo-se dar atenção à eficiência da mão de obra, como um fator de custo relevante em 

uma construção, assim entende-se a produtividade como uma importante ferramenta a ser analisada. 

 A produtividade é um termo bastante conhecido, mas geralmente se desconhece um 

“medidor” do quão produtivo é, ou não se sabe com o que comparar já que nenhuma obra é igual à 

outra. Por isso calcula-se a RUP (razão unitária de produção), que para Souza (2006) é um 

mensurador da produtividade, onde relaciona o esforço humano, com a quantidade de serviço 

realizado. Desse modo quanto melhor forem os valores a se obter, segundo Regattieri e Silva (2003) 

irá implicar em menores: prazos de execução dos serviços, custos de mão de obra e custos indiretos 

(mobilização de canteiro). 

 E conforme Baía e Sabbatini (2008), apesar dos revestimentos de argamassa serem muito 

utilizados, são ainda caracterizados por elevados custos de produção e desperdício de materiais, mão 

de obra e tempo. Sendo então relevante analisar a produtividade no revestimento interno com 

argamassa, por ser um serviço executado na maioria das obras, relacionado ao custo total da 

construção. E de acordo com Souza (2000), a mão de obra é o recurso mais importante em uma 

construção, por representar alto custo ao final da obra e por funcionários serem seres humanos, que 

tem necessidades a serem atendidas. 

 Partindo-se do princípio de que a produtividade deve ser melhorada no canteiro de obras e 

deve-se observar os fatores que interferem, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 

produtividade da mão de obra no serviço de revestimento interno com argamassa em dois edifícios 

verticais na cidade de Campo Mourão-PR, com formas distintas de contratação dos colaboradores. 

Calculando um indicador de produtividade, a razão unitária de produção (RUP), para assim verificar 

quantos m² são revestidos por um homem a cada hora, com o intuito de comparar com a RUP 

potencialmente alcançável e os índices de produtividade em relação à forma de contratação da mão 

de obra utilizada, analisando os fatores que interferiram na produtividade desse serviço, pois Souza 

(2006) alega que o estudo da produtividade na mão de obra da construção civil, serve não somente 

para verificar o quanto foi produzido em um serviço já realizado, mas para se obter um prognóstico 

para futuras obras, facilitando para futuras tomadas de decisões. 

 A razão unitária de produção (RUP) é um indicador de produtividade. Para Dantas (2006) se 

faz necessária para saber o quanto foi produzido e assim fazer comparações entre diferentes situações 

vigentes. Segundo Programa de Indicadores de Desempenho (2012) para o calculo da RUP (Hh/m²), 

inclui-se em homens-hora (Hh) a quantidade direta de operário (pedreiros e serventes) e por quanto 

tempo se dedicaram ao serviço produzido (m²). Para análise do tempo dedicado deve-se considerar as 

horas disponíveis para o trabalho, sendo importante salientar que: hora/prêmio e hora do almoço não 

é hora trabalhada e hora extra efetivamente trabalhada deve ser considerada. Dantas (2011) explica 

que quanto menor for o valor da RUP calculada, maior será a produtividade no serviço em questão. 

 Ainda Souza (2006) explica que a RUP pode ser mensurada com base diária RUPd, sendo 

relativa a valores analisados diariamente ou cumulativa RUPcum, que é relacionada aos valores 

acumulados do primeiro ao ultimo dia da avaliação. Podendo-se definir a potencial RUPpot, como 

valores de RUPd alcançáveis, sendo valores de bom desempenho, matematicamente calculada como a 

mediana das RUPd que se apresentam abaixo do valor da RUPcum ao final do período estudado.  
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 E Souza (1998) ainda complementava que a RUPpot indica um valor de bom desempenho, 

passível de ser obtida e a RUPcum é o desempenho acumulado ao longo de todo o período em questão.  

 Segundo Thomas e Yiakoumis (1987) há variação na produtividade da mão de obra na 

construção, por existirem mudanças quanto ao serviço, de uma obra em relação à outra e de um dia 

em relação ao outro. Então, teorizaram um modelo de medição e análise da produtividade da mão de 

obra chamada “Modelo dos Fatores”. Para esse modelo, se não existisse mudanças em relação ao 

conteúdo e ao contexto do serviço, a produtividade seria constante.  

 Souza (2006) exemplifica fatores de conteúdo como sendo: peso dos blocos, seção dos pilares 

sendo concretados, espessura do revestimento de fachada com argamassa. E fatores de contexto: tipo 

de equipamento de aplicação do gesso no revestimento de uma parede, o equipamento de acesso à 

fachada para aplicação de textura, temperatura reinante. Complementa que existem algumas 

ocorrências, às vezes associadas ao conteúdo, mas normalmente relacionadas ao contexto, que 

dependendo da intensidade, ocasiona grande variação na produtividade, denominadas então de 

anormalidades, como exemplo: quebra de uma grua no inicio de uma atividade indispensável, chuva 

torrencial em uma atividade que necessariamente precisa-se de tempo seco.  

 Dantas (2011) exemplifica fatores que podem afetar a produtividade: projeto (relações de 

dependência entre os serviços, complexidade de execução), ambiente físico (temperatura, umidade e 

eventos climáticos), ambiente social (motivação e valorização do trabalho), recursos (falta de 

material, logística de transporte, desperdício, treinamentos das equipes). 

 Maciel, Barros e Sabbatini (1998) afirmam que os revestimentos de argamassa são parte 

integrante da vedação de um edifício e devem possuir algumas propriedades específicas para cumprir 

suas funções de proteger os elementos de vedação da ação direta de agentes agressivos, auxiliar no 

isolamento termo acústico, na estanqueidade à água/gases e regularizar as superfícies para 

recebimento de outros revestimentos ou tornar-se o acabamento final. Para a execução destes, 

envolve uma série de etapas como a preparação da base, definição do plano de revestimento, 

taliscamento, execução das mestras, aplicação da argamassa, sarrafeamento, desempeno e 

camurçamento. 

 Barros (1998) comenta dos diversos mecanismos de contratação que podem ser adotadas 

dentro do setor, sendo as mais importantes: subempreiteiras para fornecimento da mão de obra (para 

serviços diversos), empresas especializadas em determinados serviços (específicos, normalmente 

envolve até os materiais na contratação), mão de obra diretamente pela construtora (são os próprios 

funcionários da obra).  Para escolher qual será a forma de contratação adotada, é necessário analisar o 

volume de produção, tempo pelo qual o produto será produzido, competência tecnológica da empresa 

(ROTONDARO; MIGUEL; GOMES, 2010).  

Portanto o objetivo do trabalho foi analisar a produtividade da mão de obra, no serviço de 

revestimento interno com argamassa em duas obras verticais em Campo Mourão - PR. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi realizado em duas obras verticais na cidade de Campo Mourão-PR, foi 

escolhido as duas em especifico pelo layout da obra e movimentação dos materiais serem 

semelhantes, e serem da mesma construtora, podendo-se assim melhor comparar a produtividade em 

relação à forma de contratação da mão de obra utilizada.  

 Sendo a obra A, um edifício com seis pavimentos com quatro apartamentos por andar, cada 

apartamento possuindo 533,35m² de área de revestimento interno, tendo como forma de contratação 

da mão de obra, terceirizada, com empresa especializada no serviço, com remuneração variável ao 

serviço realizado. A obra B, possuindo três pavimentos, também sendo quatro apartamentos por 
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andar, esses com 424,99m² de área de revestimento interno, mas com os serviços realizados pelos 

próprios funcionários da construtora, com o valor de salário fixo, combinado anteriormente.  

 Para a análise da produtividade em obra, dividiu-se em seis etapas, sendo elas: 

 Etapa 1: Visitas às duas obras diariamente por um período de três meses, acompanhando toda a fase 

de revestimento interno; 

 Etapa 2: Analise da dosagem (traço) da argamassa que é utilizada, acompanhando seu modo de 

produção;  

 Etapa 3: Observar a execução do revestimento interno, anotando sempre quantos eram os 

funcionários envolvido, quanto tempo estiveram presente, quanto produziram ao final de cada 

período analisado e os fatores que causavam paradas no decorrer do trabalho. Para ajudar na anotação 

da quantidade produzida, estava sempre com uma planta baixa do apartamento, anotando ao lado de 

cada parede ou ao centro de cada laje, quando havia sido revestida aquela determinada parede ou 

teto; 

 Etapa 4: Através dos dados obtidos nas visitas às obras, analisar a produtividade da mão de obra, com 

o cálculo do indicador da razão unitária de produção; 

 Etapa 5: Identificar os possíveis fatores analisados que afetaram a produtividade (falta de materiais, 

atrasos, confronto de espaço com outros trabalhos dentro da obra, ferramentas de aplicação, 

espessura do revestimento, tipos de argamassa conforme produção, quebra de equipamentos 

indispensáveis). 

 Etapa 6: Comparar a produtividade calculada em cada edifício, em relação à forma de contratação da 

mão de obra. 

 

2.1.1. Cálculo da RUP 

 

       Para o cálculo da RUP diária, cumulativa e potencial, tem-se a Equação 1, conforme SOUZA 

(2006): 

                                                                (1) 

      Onde  

        RUP = razão unitária de produção (Hh/m²) 

        Hh = total de homem hora 

        QS = quantidade de serviço (m²). 

        De acordo com o Quadro1, para calcular a RUP diária (RUPd), faz-se o somatório de horas de 

todos os funcionários envolvidos na atividade de revestir internamente com argamassa e mede-se 

tudo o que foi produzido no dia analisado, calculando-se a RUP. Acumula-se os dados coletados, 

quantidade de serviço diária e Hh diária, calculando-se a RUP, sendo esse a RUP cumulativa 

(RUPcum). E para o cálculo da produtividade potencial, calcula-se através da mediana das RUPd que 

possuem valores inferiores à RUPcum ao final do período estudado. 

 

Dias 

de 

visita 

à obra 

Quant. 

de serviço 

diária 

(m²) 

 

Hh 

diário 

 

RUPd 

(Hh/m²) 

Quantidade 

de serviço 

cumulativa 

(m²) 

 

Hh 

cumulativo 

 

RUPcum 

(Hh/m²) 

 

RUPpot 

(Hh/m²) 

 

Quadro 1 - Cálculo diário das RUP diárias e cumulativa e valor da RUP potencial 

Fonte: SOUZA (2006). 

 

2.2. Resultados e Discussões  
 

 O estudo foi realizado durante três meses, com visitas diárias em dois edifícios residenciais de 

uma mesma construtora na cidade de Campo Mourão – PR, sendo que os dois edifícios 
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diferenciavam-se pelo modelo de contratação da mão-de-obra. 

 

2.2.1. Produção da argamassa e processo de execução do revestimento 

 

 As duas obras analisadas apesar de não possuírem o mesmo número de pavimentos, o arranjo 

físico era bem semelhante, onde a betoneira se localiza ao lado da masseira, estando próximos do 

elevador de materiais, que este realiza o transporte vertical na obra e o transporte horizontal é 

realizado por carriolas. 

 Nas duas construções a argamassa era produzida na betoneira, do mesmo modo, 

primeiramente queimando a cal virgem, cal, areia e água, no traço de 1:12 (cal, areia), deixando 

resfriar até o dia seguinte e posteriormente misturando-se essa massa com cimento e água, com o 

traço 1:9 (cimento, cal queimada). 

 Na obra A, eram funcionários da própria obra que preparavam a argamassa, então para não 

misturar a forma de contratação, desconsiderou-se a etapa de produção nas duas obras, não 

considerando esses funcionários para o cálculo da RUP, já que na obra B também tinha um 

funcionário exclusivo para essa etapa.  

 O modo de organizar a equipe também diferenciava de uma obra para outra, na obra A, cada 

pedreiro tinha um ou dois serventes que o ajudavam. Já na obra B, todos trabalhavam como pedreiro, 

existia apenas um servente que ajudava todos.  

 As visitas para estudo foram realizadas diariamente ao fim do dia de trabalho, anotando 

quantos m² havia sido produzido, quantos funcionários estavam presentes e também alguns 

conhecimentos obtidos através de conversas com os funcionários, por exemplo, se durante todo o dia 

os mesmos estiveram em serviço, se houve algum fator que possa ter interferido na produtividade ou 

no andamento normal da produção. 

 O serviço analisado foi composto por: definição do plano de revestimento, taliscamento, 

execução das mestras, aplicação da argamassa, sarrafeamento e desempeno. Excluindo-se a etapa de 

preparação da base, que em várias paredes e tetos, já havia sido executados anteriormente e 

excluindo-se a etapa de camurçamento, que não foi realizado em nenhuma das duas obras. 

 Conforme visitas realizadas nas obras, elaborou-se uma tabela que apresenta dados 

necessários para o cálculo da RUP, juntamente com os resultados obtidos das RUP’s. 

 

2.2.2. Cálculo da RUP e fatores que influenciam na produtividade das obras 

 

 Os dias visitados foram todos os dias úteis do mês de setembro, outubro e novembro do ano 

de 2013, utilizando-se então ordem numérica para referenciar os dias. O Hh significa homem x hora, 

quantas horas foram trabalhadas no dia, fazendo-se um somatório das horas trabalhadas de todos os 

homens. Entretanto, como existem dias que por motivos diversos alguns funcionários chegaram 

atrasados ou saíram mais cedo, considerou-se primeiramente total de homens que trabalharam no 

período da manhã e total de homens que trabalharam no período da tarde, separadamente, como 

exemplificado no Quadro 2 com dados dos primeiros três dias da obra A, considerando que o período 

da manhã são quatro horas e da tarde cinco horas, finalizando com a coluna de Hh. 

 

Dias 

visitados 
Qh(manhã) 

Qh 

(tarde) 

Total Hh 

diário 

1 5 5 45 

2 5 5 45 

3 4 4 36 

Quadro 2 – Divisões quanto às horas trabalhadas no dia 
Nota: Qh – Quantidade de homem que trabalharam. 
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 A partir dos dados coletados têm-se os gráficos, que explicitam melhor os resultados obtidos. 

Segundo Souza (2006) valores altos de RUPd significam baixa produtividade e resultados de RUP’s 

diárias acima da RUPcum, não são considerados produtivos, pelo fato que a RUPcum considera tanto 

dias produtivos como dias improdutivos e RUP’s diárias com valores inferiores à RUPcum são dias 

considerados com produtividade boa à ótima.  Porém, RUPd com resultados iguais a zero, não podem 

ser interpretados como dias extremamente produtivos, mas que houve algum fator que impossibilitou 

a produção. 

 Nas Figuras 1 a 3 apresentam-se os valores calculados das RUP’s diárias, cumulativa e 

potencial, para um total de 63 dias, o qual dividiu-se em três períodos. 

 

 
Figura 1 – Cálculo da RUPd, RUPcum, RUPpot da obra A do dia 01 ao 21 

 

 Durante os primeiros vinte e um dias demonstrados na Figura 1, a RUPd apresentou resultados 

pouco produtivos no dias 02, 05, 06, 08 e 20, fato este que relaciona-se com  saída de pedreiro 

durante horário de trabalho, finalização de serviços em outros pavimentos da obra, pedreiro fazendo 

atividades que não são do âmbito da construção civil e deixando o servente ocioso, realização de 

requadro de portas e janelas e na maioria dos dias realização de requadro de vigas. Sendo as RUP’s 

com valores iguais à zero, nos dias 11 e 21, relaciona-se que em um dos dias, não houveram 

funcionários no período da manhã, e a tarde apenas dois funcionários compareceram, mas 

desenvolveram outras atividades. Já no outro dia, nenhum funcionário compareceu ao trabalho. 

 

 
Figura 2 – Cálculo da RUPd, RUPcum, RUPpot da obra A do dia 22 ao 42 
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 A partir da Figura 2, onde apresenta-se os resultados das RUP’s dos dias 22 ao 42, percebe-se 

baixa produtividade nos dias 24, 25, 27, 29, 39 e 41, devido à fatores que interferiram, sendo eles 

requadro em vigas/portas/janelas, assentamento de tijolos e chapiscamento de paredes/tetos (serviços 

não analisados para o cálculo da RUP), chuva intensa, pedreiro que faltou e deixou o servente ocioso, 

elevador que quebrou no período da manhã só sendo concertado no dia seguinte, revestimento de  

paredes de corredores e banheiros (espaços pequenos que dificultam a continuidade do serviço),  dia 

de trabalho entre feriado e final de semana (ocasionando desanimo nos trabalhadores). O dia 32 que 

obteve RUP igual à zero, se deu por motivo de chuva, e então os funcionários apenas realizaram a 

montagem de andaimes. Já para o dia 40, que também obteve RUP igual à zero, se deu pelo motivo 

da quebra do elevador de materiais. 

 

 
Figura 3 - Cálculo da RUPd, RUPcum, RUPpot da obra A do dia 43 ao 63 

 

 Pela análise da Figura 3, nota-se que houve dias em que os resultados das RUP’s apresentam-

se com produtividade baixa, sendo o dia 43, 47, 49, 53, 58 e 59. Isto se deve aos seguintes fatores: 

realização de assentamento de tijolos, chapiscamento de paredes e tetos, montagem de andaimes 

(serviços não analisados para o cálculo da RUP), revestimento espesso, cimento acabar em meio ao 

expediente, apenas requadrarem vigas e pilares no dia, revestir lajes, betoneira que estava estragada 

ser arrumada apenas ao fim do período da tarde. E aos dias 44 e 52 que a RUP teve resultado igual à 

zero, sem ser produzido nada que contabilizasse para o cálculo da RUP, se deu por falta de cimento 

na obra. 

 Calculando-se a média das RUP’s diárias da obra A, excluindo-se os dias em que nada foi 

produzido, obteve-se o valor de 1,6Hh/m², sendo de 1,17Hh/m² o valor da RUPcum ao final do período 

analisado, resultados esses que demonstram que mesmo sem os fatores que não permitiram que o 

funcionários trabalhassem, a produtividade no geral não foi satisfatória em virtude do valor da RUP´s 

diárias analisadas. 

 Nas Figuras 4 e 5 apresentam-se os resultados das RUP’s diárias, cumulativa e potencial, para 

um total de 63 dias, o qual dividiu-se em dois períodos, o primeiro com 32 e o segundo com 31 dias. 
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Figura 4 – Cálculo da RUPd, RUPcum, RUPpot da obra B do dia 01 ao 32 

 

 A Figura 4 apresenta poucos resultados de RUP’s diárias acima da RUP cumulativa, apenas 

sendo significante o resultado do dia 20, que demonstra baixa produtividade, pelo fato de apenas 

terem revestido lajes. E o dia 5, tem a RUP com valor igual à zero, sem produtividade alguma, por 

não haver cimento.  

 

 
Figura 5 – Cálculo da RUPd, RUPcum, RUPpot da obra B do dia 33 ao 63 

 

 A Figura 5 exibe RUP’s diárias consideradas com produtividade baixa nos dias 49, 50 e 59, 

devido a funcionários saírem durante expediente para ir ao banco, falta de um funcionário que 

modificou todo o esquema de trabalho, chuva que deixou por algum tempo sem argamassa.  

 A média das RUP’s diárias da obra B, excluindo-se o dia em que nada foi produzido, foi 

0,88Hh/m²e a RUPcum ao final do período analisado 0,83Hh/m², com esses valores pode-se considerar 

RUP´s  com resultados produtivos para essa obra. 
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Figura 6 – Cálculo da RUPd e RUPpot das obras A e B 

 

 Observa-se na Figura 6 que há maiores variações nas RUP’s diárias da obra A em relação as 

da obra B, demonstrando produtividade mais baixa na obra A, ou seja, a RUPpot da obra A com valor 

igual a 0,826Hh/m² e a RUPpot obra B com valor igual a 0,681Hh/m². Levando-se em consideração 

que nas duas obras é o mesmo serviço, considerou-se as mesmas atividades desenvolvidas, há o 

mesmo modo de arranjo físico, as RUP’spot deveriam apresentar valores próximos. Segundo Souza 

(1998), RUPpot é um valor de produtividade considerada de um bom desempenho e passível de ser 

repetida muitas vezes na obra em que esteja sendo avaliada. Ressalta-se que a RUPpot da obra A é 

aproximadamente 21% mais alta que da obra B. Entretanto, deve ser analisado que todos os dias em 

que a RUP foi analisada, houve algum fator que interferiu, se estes não existissem a produtividade 

seria sempre constante e igual (THOMAS; YIAKOUMIS, 1987). 

 Conforme Brandstetter, Santos e Carasek (2013) para o serviço de alvenaria de vedação sem a 

implantação de projeto obteve-se RUPcum com valor de 0,36Hh/m² e RUPpot de 0,31Hh/m² e após 

implantação de projeto tem-se como RUPcum igual a 0,33Hh/m² e RUPpot de 0,26Hh/m².  

 Ao comparar os resultados de RUP´s, verifica-se que o serviço de execução da alvenaria de 

vedação foi mais produtivo, porém destaca-se que o serviço analisado nesse estudo não é o mesmo, 

portanto justificam-se os diferentes valores de RUP’s. 

 Por classificação de Souza (2006), os fatores que ocorreram foram de conteúdo (revestir lajes, 

ou fazer requadros) ou anormalidades (quebrar betoneira, elevador de materiais, muita chuva), mas 

para Dantas (2011) existem outros fatores, como os constatados neste estudo, tais como: projeto 

(paredes que não estavam no prumo, dificultando a execução), ambiente físico (umidade devido à 

chuva), recursos (falta de materiais, treinamento e comprometimento).  

 Existiram fatores analisados no decorrer das visitas, que talvez pareça um estudo de cunho 

psicológico, mas que são relevantes. Na obra B o mestre de obras, encarregado por acompanhar a 

construção, estava sempre presente com seus subordinados, trabalhando junto, dando motivação para 

a realização do serviço. O que não ocorreu na obra A, onde o mestre de obra não tinha um bom 

relacionamento com os funcionários, apenas havendo relação de cobrança e como o interesse em se 

ter produtividade era maior por parte dos funcionários do que da construtora, pois só recebiam após 

concluir valores de m² anteriormente previstos, não se dava importância se ficassem sem produzir em 

algumas horas do dia. 

 Conforme Novais e Santana (2011) há medidas que podem ser tomadas dentro da empresa, 

que são adotadas no sentido de qualificar o trabalhador e melhorar a qualidade de vida no trabalho, 

como por exemplo, mudança do layout para torná-lo mais seguro, mudança na área de vivência a fim 

de oferecer mais lazer nas horas de descanso, adoção de gestões participativas que busquem maior 
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comprometimento, salas de aulas e cursos profissionalizantes, gerando motivação, que se traduz em 

produtividade, evitando atrasos e custos imprevistos.  

 Aspectos como esses, de falta de bom relacionamento entre a equipe, ou falta de 

planejamento, como a execução de atividades ou falta de materiais, foram observadas também fora 

do Brasil. Fulford e Standing (2013) apresentam especialistas que estudaram nas práticas construtivas 

e concluíram que a indústria da construção civil não tem “força” para criar uma rede de organizações 

que compartilhem suas informações, os projetos não incluem os valores da engenharia em si e os 

custos deste processo, os procedimentos e as informações não são padronizados e por fim, não se há 

ênfase no valor em se ter gerenciamento nos projetos.  

 

2.2.3. Análise do índice de produtividade em relação à forma de contratação da mão de obra 

 

 Com todos os fatores que podem vir a afetar a produtividade em uma construção, foi 

constatado no estudo dessas duas obras que os funcionários terceirizados, com remuneração variável, 

eles não possuem o mesmo rendimento que os contratados pela empresa, seja por fatores de 

motivação, treinamento, ambiente. Diferentemente do que foi concluído por Casarin (2013), onde 

para a empresa foi mais proveitoso terceirizar os serviços, seja por ganho produtivo, quanto 

qualitativo. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

  

 Conclui-se utilizando o cálculo da RUP, que a produtividade da equipe de trabalho da obra A 

não é a almejada pelas construtoras, por não ser tão produtiva quanto à equipe da obra B. Após 

realizado a média das RUP’s com resultados diferentes de zero, obteve-se para a obra A o valor de 

1,6HHh/m², já para a obra B o valor foi de 0,885Hh/m²,  Ressalta-se que  produtividade não 

relaciona-se a bons salários e os funcionários devem ter motivação, bom relacionamento, treinamento 

para alcançar  uma produtividade satisfatória.  

 Portanto, por questões já discutidas, tem-se como um valor bom para comparações futuras, a 

RUPpot da obra B de valor igual a 0,681Hh/m², mas que provavelmente pode-se futuramente ser 

melhorado, por fatores de contexto não terem sidos abrangidos neste estudo, como por exemplo 

utilizando-se  outros equipamentos de aplicação da argamassa, ou outra forma de obter uma 

superfície lisa e plana. 

 A partir deste trabalho, sugere-se que outros trabalhos sejam realizados, um estudo 

comparativo entre o cálculo da RUP e a TCPO para análise de qual é mais eficaz para a produção de 

um cronograma, ou já que a RUP é um mensurador da produtividade e na área da construção civil 

não possui esta “medida” da produtividade para todas as etapas de uma obra e em diferentes canteiros 

de obras, o que seria interessante no âmbito do planejamento de futuras construções.  
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