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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

 

O trabalho foi feito no sentido de contribuir com diretrizes para a concepção de 

projeto de armadura que levassem à melhoria da produtividade na produção da 

mesma. 

 
Dentro deste desafio, o primeiro passo era o de entender a produtividade no serviço 

de armação. Uma primeira percepção foi a relativa à presença de dois agentes cuja 

produtividade interessa melhorar: o armador propriamente dito, responsável pela 

produção física da armadura; e os gestores, que, com base na leitura crítica dos 

projetos, concebem a organização do trabalho dos armadores. 

 
No caso da produtividade dos armadores, deixou-se de lado caminhos mais 

conceituais, como indicações genéricas sobre diretrizes para a boa produção e 

partiu-se para uma avaliação objetiva, com base em levantamentos de campo e 

subseqüente análise estatística dos dados gerados, com a finalidade de registrar 

objetivamente não só os valores vigentes de produtividade mas também a influência 

de fatores presentes sobre a mesma. O estudo bibliográfico (tendo-se contato com 

os trabalhos mais recentes nacionais sobre mensuração e análise da produtividade), 

o contato com várias obras e a criação de um banco de dados de abrangência em 

detalhamento não ainda existente nacional e mesmo internacionalmente, e o 

processamento dos dados levantados cuidadosamente ao longo de alguns meses, 

certamente foi primordial para se alcançar o sucesso neste objetivo da pesquisa. 

 
No caso da produtividade dos gestores, acreditou-se ser muito difícil gerar um 

método objetivo para avaliar os ônus decorrentes da maior ou menor facilidade da 

leitura de projetos em termos do custo final do produto entregue. Dentro deste 

contexto, partiu-se para o caminho de se abordar analiticamente a representação 

dos projetos de detalhamento da armadura e questionar, de uma maneira 

organizada, os gestores quanto às alternativas de sua preferência, procurando-se 

registrar as razões para isto. 
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Imagina-se que os subsídios para a geração de diretrizes para a confecção de 

projetos de detalhamento da armadura melhores foram dados de diversas maneiras, 

como, por exemplo, através da apresentação dos valores de produtividade e dos 

fatores que a influenciam, de uma maneira didática, através das faixas e da 

indicação das causas dos maiores ou menores valores; através do registro das 

opiniões dos projetistas sobre como poderiam ou não fazer uso deste conhecimento; 

com base no registro de uma classificação das diferentes formas de representação 

dos projetos que, por si só, já significa uma fonte de consulta para os gestores 

discutirem aquelas que mais se adaptam ao seu modo de trabalho; a opinião de 

diversos gestores sobre tais formas de representação; além de outros 

conhecimentos disponibilizados, ainda que menos avançados embora importantes 

para iniciar o processo de discussão de produtividade em armação, como as 

citações das diferentes formas de fornecimento e das diferentes etapas de produção 

das armaduras. 

 
Enfim, acredita-se ter cumprido totalmente os objetivos a que se propôs esta 

dissertação. 

 

5.2  RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

O trabalho é de grande importância para a construção de edificações em primeiro 

lugar porque lida com a estrutura de concreto armado, um dos principais 

subsistemas na constituição de tais obras; mais que isto, o trabalho se dedica às 

armaduras, certamente a parte que tem recebido menos atenção (comparada com 

concreto e fôrmas) dos pesquisadores até agora, e aquela cujo custo mais se elevou 

nos últimos tempos. 

 
No que se refere às armaduras, o trabalho é também inovador ao tratar do 

fornecimento de aço pré-cortado/dobrado, que também ainda pode ser considerado 

caminho com poucos estudos e, por outro lado, de forte tendência a domínio de 

mercado. 

 
No que se refere à implantação deste novo fornecimento de aço para as obras, é 

importante este estudo, com discussões baseadas em dados empíricos 

cuidadosamente levantados e analisados, para permitir sanarem-se eventuais 
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problemas que dificultem o aproveitamento das vantagens potenciais que uma nova 

tecnologia pode proporcionar. Este trabalho, além de contribuir neste sentido, pode 

servir de referência para o desenvolvimento de estudos semelhantes para outros 

materiais. 

 
Ainda que não esteja no cerne da preocupação do trabalho, o apoio direto à 

organização do trabalho também recebeu uma contribuição do mesmo já que, ao se 

atualizarem e enriquecerem os dados sobre produtividade da mão-de-obra (e 

mesmo ao se desenvolver um método para coleta/processamento de dados sobre a 

mesma) se disponibilizam informações que podem ser úteis ao gestor da produção 

para definir o tamanho e a postura das equipes responsáveis pelo serviço de 

armação. 

 
No que se refere às diretrizes para o projeto, como já comentado por vários autores, 

esta dissertação acaba contribuindo para a discussão num momento em que a 

tomada de decisão custa menos e os resultados podem ser os mais importantes em 

termos do custo da obra que se vai realizar. Mas, diferentemente de vários outros 

trabalhos que lidam com a discussão dos projetos, esta dissertação trata o problema 

bem mais empiricamente e, principalmente com informações bem objetivas e 

numéricas: definem-se posturas bem claras a serem debatidas e, durante toda a 

discussão, baseia-se menos as decisões em opiniões subjetivas (pessoais) e sim no 

debate sobre as vantagens/desvantagens (normalmente citadas em “números”) de 

diferentes posturas. Poder-se-ia dizer que, para não aceitar uma determinada 

sugestão para melhorar a produtividade, o gestor da obra e/ou o projetista terão de 

se basear em argumentos mais fortes que somente algo do tipo “acho isto difícil”. 

Olhando de outra maneira, a apresentação objetiva de esforços e resultados facilita 

a busca e a justificativa de alternativas posturas usuais; por exemplo, um projetista 

poderia ter argumentos para defender um partido estrutural em laje plana, em alguns 

casos, mostrando vantagens de produtividade que, no entanto, seriam alcançáveis 

alterando-se a forma de contratação da mão-de-obra, permitindo mostrar-se ao 

construtor que a solução não é mais cara ou mais barata porque já tentou outra vez, 

e sim, permitindo discutirem-se os caminhos para extrair o máximo de uma solução 

potencialmente melhor. 
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Ainda quanto aos projetos, nas entrevistas com os projetistas se deparou algumas 

vezes com a discussão sobre aspectos de normas de projeto estrutural que 

poderiam ser revistos, bem como da necessidade de alterarem-se as participações 

de outros agentes (por exemplo, o aprimoramento de softwares usados no 

mercado). Portanto, os resultados do trabalho podem ser usados bastante 

positivamente na melhoria do processo e produto do projeto. 

 
Enfim, embora se imagine que o trabalho tenha dado uma primeira e preliminar 

contribuição nesta discussão, ele pode e deve ser usado para decisões bastante 

relevantes na melhoria da Construção. 

 

5.3 NOVOS DESAFIOS A SEREM VENCIDOS 

 

Inicia-se a discussão de novos desafios propostos pelo autor citando-se algumas 

limitações do trabalho que, ao serem sanadas, certamente representariam 

vencerem-se novos desafios gerados por esta dissertação. 

 
Em termos dos fornecimentos de aço, além do tradicional uso de barras, tem-se o 

aço pré-cortado e dobrado, tratado na dissertação, mas tem-se também o 

surgimento do uso de armaduras pré-montadas e a já existente possibilidade do uso 

de telas eletrossoladas. Fazer-se uma discussão aplicada a estas outras formas de 

fornecimento seria algo importante para a geração de várias oportunidades bem 

usadas para se resolver o problema da armação. 

 
Os dados que serviram de base a esta dissertação foram levantados na cidade de 

São Paulo. Embora o autor acredite que boa parte do que está no seu trabalho 

possui uso quase que “universal”, a ampliação regional do trabalho, com as 

discussões regionais que certamente seriam cabíveis poderiam ampliar a 

abrangência do mesmo 

 
O trabalho lidou com o aço e as armaduras; mas, em termos do encaminhamento 

que lhe foi dado, poderia ser aplicável a outros materiais/subsistemas das 

edificações. 
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O trabalho versou sobre a armadura e o serviço de armação; fica o registro de uma 

limitação ao se tomarem decisão quanto a estes focos, na medida em que decisão 

sobre o mesmo em geral acarreta alteração na estrutura de concreto armado como 

um todo que, por sua vez, é bastante influenciada pelas decisões de arquitetura. 

Portanto, num primeiro momento, se proporia a discussão da interação armadura x 

estrutura de concreto armado; em seguida, se imaginaria ser importante a discussão 

arquitetônica relacionada, como, por exemplo, a influência de diferentes partidos 

arquitetônicos na eficiência na produção e nos custos da armadura da estrutura de 

concreto armado. 

 
Por fim, a pesquisa teve foco forte sobre o construtor e o projetista, mostrando a 

importância da interação, nas decisões, de 2 agentes diferentes da cadeia produtiva. 

Com certeza vários outros agentes poderiam interagir e usufruir das decisões aqui 

comentadas. Em especial, os fornecedores de aço para a construção seriam um 

agente de extrema relevância de ser pesquisado, na medida em que tal 

fornecimento influencia nas possibilidades de otimização do processo tanto dos 

construtores quanto dos projetistas. 

 
Coloca-se aqui um desafio mais amplo, que cabe ao final de cada dissertação ou 

tese, mas, especificamente, na área da Gestão e Tecnologia da Construção, qual 

seja o de continuar a pesquisa nesta área, que, durante muitos anos, não foi centro 

das atenções dos pesquisadores mas que, cada vez mais, se mostra relevante para 

o sucesso de todos os empreendimentos de Construção. 


