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RESUMO 

À medida que cresce a indústria da construção civil, as empresas do setor precisam manter-se 

competitivas e, para isto, conhecer a produtividade da mão de obra empregada é de suma 

importância tendo em vista que o planejamento da obra, elaboração do orçamento e análises para 

emprego de melhorias nos processos construtivos dependem deste indicador. Dessa forma, este 

trabalho quantificou a produtividade da mão de obra de oficiais para o serviço de revestimento 

argamassado externo em condomínio vertical na cidade de Maringá - Paraná. Além disso, 

objetivou-se também estudar o perfil da mão de obra empregada nesta edificação, tendo em 

vistaque estas informações possibilitam ações de desenvolvimento técnico e social deste recurso 

que é essencial para o setor em análise. As discussões do trabalho apontam para um perfil que 

apresentou-se com baixa escolaridade e investimento em aprendizagem, alta rotatividade e 

funcionários que enxergam valor no seu emprego. Constatou-se também, valores de Razões 

Unitárias de Produção (RUP) próximo ao mínimo estabelecido pela Tabela de Composições de 

Preços para Orçamentos (TCPO).  
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1. INTRODUÇÃO 

Diante da grande competitividade no mercado da construção civil, é impossível não atrelar a 

este setor o termo qualidade. Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um 

produto que é mais econômico mais útil e sempre satisfatório para o consumidor (ISHIKAWA, 

1993).  

O setor da construção civil cresceu 1,8 vez mais do que o PIB nacional entre 2007 e2012, de 

acordo com o (IBGE, 2012), e tem uma contribuição muito importante para a economia brasileira.O 

desempenho do setor de construção civil, em 2010, acompanhou a tendência nacional, com taxa de 

crescimento de 11,6%, o melhor desempenho dos últimos 24anos,segundo dados do PIB setorial. 

Devido essas taxas expressivas de crescimento, as empresas passaram a encontrar maiores  

dificuldades na contratação de mão de obra qualificada ou, em menor grau, na aquisição de 

determinados bens de capital.Pensando num produto econômico, os seus processos produtivos 

devem ser levados em consideração. Desta forma, buscar meios para melhoria da produtividade e 

qualidade, através do aprimoramento dos processos construtivos, é o grande desafio das empresas 

da construção civil atualmente. 

Nos dados do Subcomitê da Indústria da Construção Civil no Programa Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade (1997), pode-se constatar que a área de recursos humanos no setor da construção 

civil é caracterizada por insuficiência de programas de treinamento institucionalizado nas empresas 

e que há pouco investimento em formação profissional. 

Tendo em vista que a grande maioria dos serviços ainda são artesanais, a mão de obra torna-

se principal recurso para a obtenção da qualidade do produto e, por isso, as empresas necessitam de 

profissionais qualificados e engajados com as técnicas construtivas. 

 Produtividade, por sua vez, estabelece uma relação direta entre os resultados do processo 

produtivo e o consumo de recursos para tal. Dessa forma, a produtividade de um sistema 

organizacional é decorrente da eficiência e do rendimento da mão de obra direta envolvida na 

execução da tarefa (CAMPOS, 1999). Portanto, o estudo da produtividade da mão de obra é o 

caminho a ser seguido para que se consigam informações confiáveis quanto à transformação dos 

recursos físicos dentro das obras de construção civil. 

Para a medida da produtividade, utiliza-se os cálculos das razões unitárias de produção 

(RUP), que, consoante as ideias de Souza (2006), pode ser dividida em: 

 RUP diária (RUPd), quando são medidas as produções diárias; 

 Rup cumulativa (RUPcum), quando são mensuradas as entradas e saídas de um período 

acumulado; 

 RUP cíclica (RUPcic), quando um serviço possui ciclos bem definidos, podem ser 

mensurados desta forma também; 

 RUP periódica (RUPper), no caso de um período determinado (uma semana, por 

exemplo); 

 RUP potencial (RUPpot), que seria o valor de RUPd ideal, mas que é sensível em função 

dos valores da RUPd. Calcula-se como o valor da mediana das RUPd inferiores ao valor 

da RUPcum ao final do período de estudo. 

No contexto destas considerações iniciais, este trabalho insere-se na área da construção civil 

e busca, em termos específicos, os seguintes objetivos:  

 Diagnosticar o perfil profissional da mão de obra, tendo como foco as características 

pessoais, a qualidade de vida no trabalho e seus conhecimentos técnicos referentes à 

função;  

 Analisar, dentro do processo do diagnóstico, as necessidades de treinamento da mão de 

obra;  
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 Identificar os níveis de produtividade dos recursos humanos na execução de serviços 

mais representativos do processo de execução de obras, associados a informações acerca 

do trabalho realizado e das condições em que este foi executado;  

 Identificar os fatores que possuem maior influência para obtenção de níveis mais 

elevados de produtividade. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Caracterização do objeto de estudo para quantificar o perfil da mão de obra e 

produtividade 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar o perfil da mão de obra no setor da 

construção civil na cidade de Maringá e avaliar uma amostra de produtividade de oficiais para 

serviço de emboço no revestimento externo. A obra analisada é composta por uma única torre, 

contendo 3 subsolos, térreo, 16 pavimentos tipos, totalizando 64 apartamentos. A área total do 

empreendimento é de 12.080,26 m². 

2.2. Metodologia 

As informações referentes ao conhecimento do perfil do trabalhador foram obtidas mediante 

entrevistas realizadas com os mesmos no canteiro de obras, auxiliadas por um questionário 

desenvolvido para este fim que, por sua vez, questionava a mão de obra sobre aspectos pessoais e 

profissionais, como por exemplo: idade, escolaridade, local de nascimento, profissão, estado civil, 

tempo de trabalho na empresa e no cargo atual, informações sobre cursos e treinamentos, 

motivações e valorização do trabalho. 

Para a coleta de dados referentes a produtividade, foi utilizada a metodologia que se baseia 

nos princípios do Modelo dos Fatores, assumindo que, a cada dia, a produtividade no serviço pode 

variar em função de fatores inerentes à obra, ao serviço e também fatores eventuais que ocorrem 

sem previsão, mas que afetam significativamente o dia de trabalho.  

O modelo proposto assume que a produtividade deve ser medida diariamente. Com isto, ao 

final de cada expediente de trabalho foram coletadas as seguintes informações: 

 A quantidade de pessoas que trabalharam naquele determinado serviço e quanto tempo cada 

operário dedicou-se a esta atividade, por dia;  

 A quantidade de serviço em unidades de medida executado naquele dia;  

 Informações sobre possíveis anormalidades que por ventura tenham acontecido (clima 

desfavorável, falta de materiais ou de colaboradores, entre outros).  

Com relação ao procedimento executivo do serviço, tem-se que o serviço de revestimento 

externo do edifício foi realizado por subempreiteira. Para melhor controle, foi realizado um 

mapeamento das fachadas, onde o edifício foi dividido em 22 panos e foi verificado antes do início 

da execução de cada um destes panos, qual seria a distância a ser taliscada do referencial de prumo 

que foi alocado em face destes panos para obter a menor espessura possível de revestimento e evitar 

desperdício de material e diminuição da produtividade. Para o emboço, que é o objeto de estudo, 

utilizou-se o traço 1:5 (em volume) de cimento e argamassa mista, preparado de forma tradicional 

na própria obra, com betoneira auto carregável e aplicado sobre o chapisco previamente executado. 

Esta argamassa era carregada em jiricas e transportada pelos elevadores de carga até o andar 

que foi utilizado. Então, o ajudante levava a argamassa e transportava para o balancim onde o 

oficial iniciava o serviço aplicando esta argamassa na parede com auxílio da colher de pedreiro. 

Quando esta se apresentava firme, com a régua de alumínio foi realizado o sarrafeamento, seguindo 
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as taliscas previamente colocadas com a finalidade de manter o prumo da edificação. Para que o 

acabamento ficasse liso foi utilizado uma desempenadeira de plástico após sarrafear. Por fim, 

realizou-se eventuais frisos e requadros. 

Durante a etapa de coleta de dados, foi utilizada como base a elevação de fachada do 

edifício, na qual foram feitas as anotações diárias em planilhas, visando facilitar a identificação da 

produção diária e para melhor referenciamento in loco, de forma a identificar o pavimento, a 

quantidade de pessoas da equipe no dia e especificar a data de produção e a quantidade produzida. 

Na quantidade produzida, além do serviço de emboço, eram feitos os requadros e os frisos 

necessários nas fachadas. Para quantificar a produção com uma única unidade, os requadros e frisos 

foram transformados em área de reboco, dividindo por 2 o seu valor em metro linear, assim como é 

feito usualmente para realizar o pagamento destes serviços. Com todos os dados foram realizados o 

cálculo das razões unitárias de produção diária, acumulada e potencial para cada fachada em estudo 

e, realizada a análise dos resultados obtidos. 

Para o trabalho em questão, foram analisadas a produção de 3 fachadas do edifício e as áreas 

totais estão apresentadas na Tabela 1 : 

 

Tabela 1 - Levantamento de serviços por fachada 

Fachada Reboco (m²) 

Requadro 

(m²) Friso (m) 

1 385,80 102,00 241,60 

8 408,22 99,2 110,74 

17 324,90 0 146,24 

 

2.3. Dados do perfil da mão de obra 

 

Para o conhecimento do perfil da mão de obra, foram entrevistados 37 trabalhadores no 

empreendimento da empresa, incluindo trabalhadores de subempreiteiras. 

Diante dos resultados obtidos, pode-se apresentar as percentagens da faixa etária dos 

trabalhadores, conforme figura 1. 

 

 

Figura 1- Faixa etária dos trabalhadores do empreendimento em estudo 
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Observa-se pela Figura 1 que há uma distribuição da faixa etária em todos os intervalos 

considerados, com uma maior predominância de colaboradores entre 40 e 50 anos. Desta mão de 

obra, é interessante apresentar que 100% é masculina, o que vai contra a tendência de aumento do 

emprego de profissionais do sexo feminino no canteiro de obra. Além disso, segundo a Figura 2, 

pode-se verificar que quase 90% dos trabalhadores nasceram no Paraná. 

 

 

Figura2 - Local de nascimento dos colaboradores no empreendimento 

 

Nota-se que existe uma grande predominância de trabalhadores paranaenses entre os 

colaboradores participantes do empreendimento. Isso mostra que a região Norte do Paraná tem uma 

procura relativamente alta sobre empregos na área da construção civil em função da alta demanda 

no setor. Com relação ao grau de escolaridade, os resultados podem ser verificados na Figura 3. 

 

Figura 3 - Grau de Escolaridade 
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contrapartida, o segundo maior percentual é relativo aqueles que concluíram o Ensino Médio. Isso 

demonstra uma clara mudança no perfil da mão de obra, que hoje enxerga a necessidade da 

continuidade nos estudos, uma vez que aqueles que não concluíram o ensino fundamental 

pertencem, na maioria, a faixa etária dos colaboradores mais antigos. 

 Sobre o tempo de trabalho na construção civil, obtem-se os resultados apresentados na 

Figura 4. 
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Figura4 – Tempo de trabalho na construção civil 

Observa-se que há certo equilíbrio entre a quantidade de anos trabalhados na construção 

civil pelos colaboradores, o que se verifica nas oito faixas considerado é que a maioria dos 

colaboradores estão no ramo da construção civil entre 6 e 10 anos. No entanto, com uma visão geral 

do tópico analisado, mais de 80% dos colaboradores possuem mais de 5 anos exercendo algum tipo 

de trabalho na construção civil, o que apresenta um conhecimento considerável por parte dos 

profissionais. 

2.4. Análise da produtividade 

Neste item estão apresentadas as medições da produtividade obtida nas três fachadas (1, 8 e 

17) do empreendimento. A fachada 01 foi executada com dois oficiais e um ajudante, entre 14 de 

Agosto à 3 de Setembro de 2014 e o resultado obtido das RUP’s desta fachada estão resumidos na 

Figura 5: 

 

 
 

Figura5– RUP’s da fachada 01 
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Ao analisar a Figura 5, verifica-se que houveram picos na RUP diária nos primeiros 3 dias 

de execução do serviço e também nos dias 22 e 29 de Agosto. Nos primeiros dias o fato da 

produção ser menor está relacionado com o efeito de aprendizagem e, da demora na definição de 

alguns detalhes executivos que atrapalharam o andamento do serviço. Em 22 de agosto, foi preciso 

executar o revestimento com espessura superior a 5cm. Desta forma, foi executado um lançamento 

de argamassa para que sua finalização se desse posteriormente, o que aumentou a produção no dia 

seguinte. Por fim, choveu durante a tarde no dia 29 de Agosto e prejudicou a produção. 

Analogamente, foi feito o mesmo procedimento para a fachada 08, que contou com a 

participação de 2 oficiais e 1 ajudante também. A produção foi realizada entre o período de 16 de 

Julho à 8 de Agosto de 2014, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6– RUP's da fachada 08 
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Janeiro, uma das duas cremalheiras que fazia o transporte de materiais estava quebrada e o 

transporte de materiais foi lento, prejudicando a produtividade do oficial. Por fim, no dia 10 de 

Fevereiro, choveu a partir do meio da tarde, o que, mais uma vez, prejudicou as atividades desse 

dia. 

 

 

Figura 7– RUP's da fachada 17 

 

Comparando os resultados obtidos de RUP média com os valores propostos na TCPO 
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Figura 8 - Gráfico comparativo RUP médio x TCPO (2013) 
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fosse maior. Além desse fator, pode-se observar uma produtividade maior da Fachada 17 em função 

da ausência de requadros, que é um item que interfere negativamente na produção diária e, além 

disso, uma espessura média menor no emboço que contribuiu positivamente para aumento da 

produção. 

Em todos os casos foram verificados efeito de aprendizagem, onde nos primeiros dias de 

execução do serviço havia uma menor produtividade, mas aumentava ao longo do serviço e 

mantinha-se constante depois de um determinado período, salvo por eventuais exceções. Os eventos 

climáticos também influenciaram na execução das atividades, mesmo estes não tendo sido levados 

em consideração no cálculo das RUP’s, uma vez que não foi feito uma análise sobre a RUP cíclica 

e, então, os dias não trabalhados (entende-se que alguns deles em virtude da chuva) não 

influenciaram no resultado em geral. 

A TCPO apresenta os valores médios de RUP e, como estes são baseados em dados 

reais,esperava-se que os valores não apresentassem muitas diferenças com os dados coletados. No 

geral, os valores obtidos foram bem próximos do limite inferior ou, no caso da Fachada 17, 

ligeiramente abaixo do valor mínimo. Isto se deve a vários fatores além da eficiência do 

funcionário, como por exemplo o fato do serviço ser realizado por empresa terceirizada e, portanto, 

produzem mais. Não ter sido considerado no levantamento problemas como absenteísmos e dias 

não trabalhados por causa de eventos climáticos, também fizeram com que o valor das RUP’s 

diminuíssem. 

Os gráficos que comparam as RUP’s diárias, cumulativa e potencial, assemelham-se com o 

visto no desenvolvimento teórico e demonstram que, mesmo obtendo bons resultados, há 

oportunidades de melhorias e este processo ainda pode ser otimizado. 

Para a finalidade deste estudo, os dados coletados e os resultados obtidos são vistos como 

satisfatórios, mas é importante salientar que a indústria da construção civil é muito heterogênea, 

uma vez que a mão de obra, os meios produtivos e a tecnologia empregada mudam muito em 

função da localidade e do tipo da empresa. No entanto, em todos os casos, verifica-se a necessidade 

da busca contínua por melhorias na qualidade de vida dos colaboradores, nos processos construtivos 

e também nos aspectos que tangem a temática da sustentabilidade, para garantir o progresso e o 

sucesso do setor. 
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