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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO DO TRABALHO 

 

A Indústria da Construção Civil, subsetor Edificações, passa por uma elevada 

competição entre as empresas, com custos aumentando e margens de lucro 

diminuindo. Com esse acirramento da concorrência e as permanentes mudanças de 

paradigmas, vêm ocorrendo profundas transformações nas empresas e na estrutura 

da cadeia produtiva do subsetor da construção de edifícios brasileiro. (CARDOSO, 

2003) 

 
Dentro desse contexto, estudar a produtividade da mão-de-obra torna-se de vital 

importância para a sobrevivência de uma empresa de construção, pois esse recurso 

físico representa parcela significativa nos custos totais e influencia sobremaneira o 

tempo de execução das obras. 

 
Segundo Araújo (2005), a melhoria da produtividade da mão-de-obra apresenta-se 

como caminho relevante na medida em que seus custos representam parcela 

significativa do ônus total relativo à produção. 

 
Já há alguns anos, no Brasil, a participação de vários pesquisadores, na área de 

construção civil, que têm buscado incentivar o prognóstico da produtividade, como, 

por exemplo, Amorim (1993); Scardoelli, Silva e Formoso (1994); Souza (1996); 

Carraro (1998); Marchiori (1998); Araújo (2000); Lantelme, Oliveira e Formoso 

(2001); Souza (2001); Heineck et al (2003); Gonzalez e Jungles (2003); Araújo 

(2005); Dantas (2006); Martines (2007); Silva (2008); Paliari (2008) dentre outros. 

Esta quantidade expressiva de autores que têm estudado a produtividade confirma a 

relevância desse tema. 

 
Dentre os vários subsistemas que constituem o edifício multipavimentos, destaca-se 

a estrutura. 

 
De acordo com Freire (2001), os principais motivos que tornam o subsistema 

estrutura importante são: i) relevante custo direto, que gira em torno de 10% do 



 

 

2

custo da edificação; ii) grande peso na determinação do prazo e da qualidade da 

obra. 

 
No cenário nacional, as estruturas de concreto armado são as mais utilizadas para a 

produção de edifícios multipavimentos. 

 
Para Fachini (2005), quando se objetiva melhorar a gestão de um serviço de 

construção, a execução da estrutura de concreto armado oferece um desafio grande 

a ser enfrentado. 

 
Os serviços que constituem a execução da estrutura de concreto armado são os de 

fôrmas, armação, embutidos e concretagem. 

 
Segundo Araújo (2005), estudar-se o serviço de armação torna-se importante, pois 

há uma variação muito grande da produtividade da mão-de-obra envolvida (30 a 100 

Hh/tonelada) e também uma carência de estudos sobre esse serviço quando 

comparado com os de fôrmas e concretagem. 

 
Atualmente existem no país quatro principais formas de fornecimento do aço para 

estruturas de concreto armado: aço em barras, aço pré-cortado e pré-dobrado, 

armaduras pré-montadas e telas soldadas. 

 
A segunda opção tem se mostrado em crescente utilização em relação às outras 

três; entretanto, necessita de maiores estudos sobre o alcance pleno de suas 

potencialidades, cabendo a geração de prescrições técnicas nacionais e bibliografia 

em geral versando sobre esse tipo de fornecimento. 

 
Para Batlouni Neto (2007), a viabilidade do fornecimento de aço pré-cortado e pré-

dobrado em São Paulo é indiscutível; este autor ainda diz que utilizar o fornecimento 

de aço em barras sai mais caro que o pré-cortado e pré-dobrado. 

 
Segundo Araújo (2007), o gerenciamento adequado das peças de aço, resultante do 

fornecimento de aço pré-cortado e pré-dobrado, é uma das dificuldades desse tipo 

de fornecimento. 
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Batlouni Neto (2007) afirma que uma solução para a melhoria da produtividade da 

mão-de-obra na montagem das armaduras, utilizando o aço pré-cortado e pré-

dobrado, é a padronização das peças. 

 
Num cenário, portanto, de demanda por conhecimentos sobre o serviço de armação, 

de uso crescente do aço pré-cortado e dobrado e de necessidade de aumento de 

competitividade das empresas, conhecer mais sobre a produtividade da mão-de-

obra neste serviço e com este insumo mostra-se relevante para o aprimoramento 

das empresas de Construção. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo principal 

 

Munir os contratantes de projetos de detalhamento de armaduras (PDA) de 

subsídios para decidir, com o projetista, as diretrizes balizando o processo de projeto 

de detalhamento da armadura, em termos de conteúdo e representação, para a 

estrutura de concreto armado de edifícios, com enfoque na melhoria de 

produtividade, no que tange ao serviço de armação que utiliza o fornecimento de aço 

pré-cortado e pré-dobrado nas obras. 

 

1.2.2 Objetivos secundários 

 

• Criar banco de dados de produtividade da mão-de-obra envolvida no serviço de 

armação utilizando o fornecimento de aço pré-cortado e pré-dobrado, associados 

aos fatores de conteúdo, extraídos dos projetos de detalhamento das armaduras, 

para a execução de pavimento-tipo em edifícios multipavimentos em estrutura de 

concreto armado. 

 
• Criação de um banco de informações sobre as formas de representação dos 

projetos de detalhamento de armaduras, acrescido dos comentários dos gestores 

sobre as vantagens de se adotar determinada forma de representação em 

detrimento de outra.  

 



 

 

4

• Propor caminho para a avaliação crítica de projetos de detalhamento de armadura 

no que se refere a sua interação com a produtividade da mão-de-obra no serviço 

de armação, em conjugação com o registro da opinião de projetistas quanto a 

possíveis alterações do projeto visando a melhoria da produtividade. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A classificação da pesquisa desenvolvida nesta dissertação baseia-se na postura 

proposta por Paliari (2008), que se embasou principalmente em Gil (1991); Lakatos; 

Marconi (1991); Silva; Menezes (2001) e Leopardi (2002). 

 
Segundo Paliari (2008), “dada a diversidade de situações e opções a se pesquisar 

nas diversas áreas do conhecimento, as pesquisas podem ser classificados segundo 

diversos critérios.” 

 
Na Tabela 1.1 são mostrados os cinco critérios (nome e descrição) pesquisados por 

Paliari (2008), juntamente com o atributo relacionado à pesquisa do autor desta 

dissertação.  

  

Tabela 1.1 – Classificação da pesquisa desenvolvida nesta dissertação – CONTINUA 
Critérios 

Nome Descrição 
Atributo relacionado a 

esta pesquisa 

Natureza 
Quanto à aplicabilidade imediata dos 

resultados 
(pesquisa básica ou aplicada) 

Pesquisa Aplicada 

Forma de abordagem 
do problema 

Se as opiniões e informações obtidas são 
traduzidas ou não em números para classificá-

las e analisá-las (quantitativa e qualitativa 
respectivamente) 

Pesquisa  
Quantitativa 

Sob o ponto de vista  
dos objetivos a serem 
alcançados 

Se as pesquisas têm um caráter: 
• exploratório: proporcionar ao 

pesquisador maior familiaridade com o 
problema de pesquisa; 

• descritiva: descrição das 
características de determinada 
população ou fenômeno e, em alguns 
casos, estabelecer relações entre 
variáveis e; 

• explicativa: tem como foco central a 
identificação dos fatores que 
determinam ou contribuem para a 
ocorrência de fenômenos, valendo-se 
para isto, quase que exclusivamente de 
métodos experimentais de investigação  

Pesquisa    
Explicativa 
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Tabela 1.1 – Classificação da pesquisa desenvolvida nesta dissertação – CONCLUSÃO 

Segundo as fontes de 
informação 

Local onde a pesquisa é realizada ou fonte de 
informação (Pesquisa de Campo, Pesquisa de 

Laboratório, Pesquisa Bibliográfica) 
Pesquisa de Campo 

Sob o ponto de vista 
dos procedimentos 
técnicos a serem 
adotados na condução 
da pesquisa (Métodos 
de Pesquisa) 

De acordo com este critério, as pesquisas 
podem ser classificadas em Pesquisa 

Bibliográfica, Pesquisa Documental, Pesquisa 
Ex-post-Facto, Pesquisa Participante, 

Levantamento (Survey), Estudo de Caso, 
Pesquisa-Ação e Pesquisa Experimental, 
Quase-experimental e Não-Experimental. 

Estudo de Caso 

 
 

As etapas para a execução do método de pesquisa utilizado, para o alcance dos 

objetivos principais e secundários, são mostradas na Figura 1.1, sendo que cada 

etapa será explicada nos parágrafos seguintes.  

 

EntrevistasEntrevistas

Estudo de casoEstudo de caso

Revisão
Bibliográfica
Revisão

Bibliográfica

Método para avaliar 
produtividade em obra
Método para avaliar 
produtividade em obra

Nomenclatura e 
definições quanto ao 

PDA

Nomenclatura e 
definições quanto ao 

PDA

Subsídios para definição das 
diretrizes de projeto de 

detalhamento de armadura 
visando a melhoria da 

produtividade

Subsídios para definição das 
diretrizes de projeto de 

detalhamento de armadura 
visando a melhoria da 

produtividade

 
Figura 1.1 – Etapas do Método de Pesquisa 
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1.3.1 Revisão Bibliográfica 

 

A Revisão Bibliográfica foi feita no decorrer de toda a pesquisa (mas mais 

fortemente no seu início), conseguindo-se, com isso, agregar ao pesquisador um 

amplo conhecimento sobre o tema trabalhado, possibilitando ao mesmo a 

necessária e profunda capacidade de análise que se precisava para o 

desenvolvimento de forma satisfatória da pesquisa em questão. Duas abordagens 

principais podem ser destacadas na revisão: uma relativa ao entendimento de 

produtividade, em especial quanto ao serviço de armação; outra dizendo respeito ao 

projeto de detalhamento de armadura, organizando desde definições e 

nomenclaturas e indo na direção da percepção das diferentes formas de 

representação dos projetos. 

 

1.3.2 Método para analisar a produtividade em obra + Estudos de caso – obras 

+  Entendimento da produtividade 

 

O trabalho segue princípios propostos por Thomas e Yiakoumis (1987) e 

aprimorados por Souza (1996), que têm sido utilizados em diversos trabalhos 

nacionais e internacionais. Tem-se o Modelo dos Fatores como referência básica, o 

que significa a detecção de resultados e dos fatores que o induzem, e a tentativa de 

correlação de ambos; após a etapa de diagnóstico, passa-se à fase de utilização das 

informações geradas para fins de desenvolvimento de uma ferramenta de tomada de 

decisões visando a melhoria da produtividade. Dentre os trabalhos nacionais usando 

esta postura, o de Araújo (2000) é o que mais se identifica com esta dissertação, na 

medida em que este estudou o serviço de armação, passando também por uma 

etapa de diagnóstico e de criação de método para tomada de decisões; no entanto, 

embora se tenha uma parte comum, relativa ao entendimento dos fatores que 

influenciam a produtividade da mão-de-obra no serviço de armação e postura de 

utilização dos mesmos, neste trabalho se aborda o aço pré-cortado e dobrado (e não 

o aço em barras) e se geram subsídios adicionais à tomada de decisões relativas ao 

projeto através de entrevistas com projetistas. Tendo-se definido um método para 

levantamento de análise da produtividade no serviço de armação, um conjunto de 7 

obras (9 torres) foi estudado, chegando-se, por fim, ao entendimento da 
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produtividade representado pela disponibilização de faixas de valores da mesma 

relacionadas à presença e magnitude dos fatores considerados relevantes. 

 

1.3.3 Nomenclatura/definições sobre PDA + Análise de projetos de 

detalhamento de armaduras + Entendimento das formas de 

representação do PDA 

 

A proposição de uma nomenclatura básica a ser observada, seguida da análise de 

projetos de detalhamento das armaduras, onde se fez a comparação entre os 

detalhes de projetos das várias obras estudadas, classificou-se um a série de partes 

representativas da apresentação do projeto, facilitando o seu entendimento e 

discussão. 

 

1.3.4 Opinião dos projetistas 

 

Como executores dos projetos de detalhamento de armaduras, os projetistas foram 

ouvidos em termos da maior ou menor viabilidade (ou das facilidades/dificuldades) 

em adotar, em seus projetos, os fatores de conteúdo definidos como melhoradores 

da produtividade da mão-de-obra. 

 

1.3.5 Opinião dos gestores da produção  

 

Enquanto maiores usuários dos projetos de detalhamento de armaduras, os 

gestores da produção (gestores da obra ou encarregados de armação) foram 

ouvidos em termos das formas de apresentação de tais projetos que mais facilitavam 

o seu trabalho, registrando-se a opinião e justificativas para as mesmas de um 

conjunto de 5 gestores de obras com estruturas de concreto armado. 

 

1.3.6 Diretrizes para o  projeto de detalhamento da armadura 

 

O entendimento prévio da produtividade, adicionado das opiniões dos projetistas 

quanto à maior ou menor facilidade de implementá-los por um lado, e a organização 

dos aspectos relativos à forma de representação dos projetos de detalhamento da 

armadura, adicionados das opiniões dos gestores da produção quanto às diferentes 
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possibilidades representam, em conjunto, subsídios para a tomada de decisões de 

futuros contratantes de projeto de detalhamento da armadura quanto a diretrizes a 

serem discutidas e acordadas com o projetista visando a adoção de caminhos (em 

termos do conteúdo do projeto e da sua representação) para melhorar a 

produtividade da mão-de-obra, na produção de armaduras com aço pré-cortado e 

dobrado, viáveis para as condições vigentes. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O Capítulo 1 trouxe 

informações referentes ao contexto do trabalho, objetivos (principal e secundários) 

que essa pesquisa se propõe a alcançar e a metodologia de pesquisa. 

 
No Capítulo 2 se discute sobre a produtividade no serviço de armação para 

estruturas de concreto armado. Esse capítulo se inicia com um breve histórico sobre 

as estruturas de concreto armado no Brasil, elementos constituintes e o 

entendimento das estruturas de concreto armado como material, produto e 

produção. Com essa primeira parte concluída é que se discutem as armaduras para 

as estruturas de concreto armado propriamente ditas; essa discussão passa pelo 

entendimento do aço utilizado nas armaduras, tipos de fornecimento de aço e o 

serviço de armação. O referido capítulo também apresenta os conceitos gerais de 

produtividade, por meio de definições e tipos de mensuração da mesma. Finaliza-se 

esse capítulo com o entendimento da produtividade aplicada ao serviço de armação,  

 
O Capítulo 3 apresenta as diretrizes para balizar a representação do projeto de 

detalhamento; inicia-se tal capitulo com a abordagem sobre o projeto de 

detalhamento da armadura, destacando-se o projeto estrutural (concepção e 

projetos constituintes) e a visão analítica da armadura (abordagem analítica do 

processo de produção e do produto, prevalecendo nessa parte do capitulo a 

abordagem do produto). De posse desse conhecimento, parte-se para os estudos de 

casos onde se buscou descrever a situação vigente quanto à forma de 

representação dos projetos de detalhamento de armaduras, segundo uma forma de 

abordagem sugerida pelo autor desta dissertação. Finaliza-se tal capítulo com o 

questionamento aos gestores de obras sobre as melhores representações de 
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projeto, embasado na situação vigente, com a conseqüente análise das respostas 

dadas por eles.    

 
O Capítulo 4 apresenta as diretrizes para balizar o conteúdo do projeto de 

detalhamento; corresponde à pesquisa de campo sobre produtividade, passando-se 

pela explicação detalhada do método, exposição dos estudos de caso e pela 

apresentação dos resultados obtidos. De posse desses resultados (produtividade e 

fatores de conteúdo associados às produtividades da mão-de-obra), questionou-se 

alguns projetistas, no sentido de se saber quais as dificuldades ou facilidades em se 

adotar tais fatores nos projetos de armaduras. Finaliza-se tal capítulo com a 

apresentação e análise rápida sobre as respostas dadas pelos projetistas, 

apresentando-se, também, o método utilizado para a realização do questionamento 

aos mesmos.   

 
O Capítulo 5 envolve as considerações finais desta pesquisa e a proposição de 

novos temas de pesquisa para trabalhos futuros. 


