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AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS COM 
PLANO DE METAS 

 

Mateus Schuler Peruzzolo 

 

 

RESUMO 
 
Este trabalho consiste em analisar o grau de produtividade dos colaboradores nas construções 
civis, a fim de identificar uma alternativa que possibilite o aumento da produtividade. O 
estudo iniciou-se com a revisão bibliográfica, a partir de autores da área, nesse momento foi 
possível analisar que a bonificação salarial é uma das ferramentas que elevam a motivação e a 
produção dos envolvidos na obra. O estudo de caso possibilitou uma visão mais abrangente 
deste objetivo na prática, porém para que o objetivo seja atingido, há inúmeras etapas que 
compõem o processo, as quais foram elencadas. Com o estudo, pode-se concluir que as 
construções devem estudar alternativas para que se aumente a produtividade nas obras, 
consequentemente com melhores resultados, com a eficiência da alternativa de incentivo 
salarial para os trabalhadores que executam mais do que o esperado pelas construtoras. 
 
Palavras-chave: Colaboradores. Produtividade. Resultados.  
 
 

INCREASE IN RESIDENTIAL CONSTRUCTION WITH TARGET PLAN 

 

 
ABSTRACT 
 
This article consists in analyzing the degree of productivity of the employees in the civil 
constructions, in order to identify an alternative that allows the increase of productivity. The 
study began with the bibliographical review, based on authors of the area, at this point it was 
possible to analyze that wage bonus that raise motivation and production of those involved in 
the construction work. The essay allowed a more comprehensive view of this objective in 
practice, however to achieve this objective, there are several several stages that constitute the 
process, which were listed. With the study, it can be concluded that the constructions must 
study alternatives to increase the productivity, consequently reaching better results, 
emphasizing the alternative of salary bolstering for the workers who execute more than the 
expected by the construction company. 

Keywords: Contributors. Productivity. Results. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, as empresas tem mostrado certa dificuldade em explorar a maior 

eficiência e eficácia em todos os setores da sua organização, dentro deste aspecto a construção 

civil tem ocupado uma posição de destaque na economia brasileira, a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção – CBIC mostra que ela é responsável por cerca 18% do PIB do país 

(Souza, 2006, p. 13). Além disto, está em busca de algumas técnicas necessárias para o 

aumento da produtividade, que consequentemente, traduz a eficiência e eficácia em um  maior 

lucro, tem demonstrado como a empresa além de se manter ativa no mercado de trabalho, 

também busca a solidez empresarial. 

 
A área da construção civil é muito competitiva, portanto o resultado é uma elevada 

concorrência de mercado, com maiores exigências de prazos a cumprir e qualidade no produto 

final, é comum no mercado, construções em atrasos que são geradas por improvisações, 

retrabalhos, perdas, desperdícios, baixa produtividade e baixa qualidade no produto final 

entregue ao cliente (LUCCAS et al, 2014, p. 15). Assim, deve se observar que características 

negativas, como por exemplo, o retrabalho, atrasa de maneira impactante o resultado de uma 

obra, prevendo possíveis imprevistos seja eles de características pessoais, impessoais ou até 

mesmo naturais. 

 
Portanto, para que se consiga uma eficiência melhor para o país no ramo da 

construção civil, é de extrema necessidade que seja investido, em termos estratégicos, o 

refinamento da produtividade da mão de obra da construção civil, com a apresentação de uma 

gama de opções, dentro de um planejamento civil, com organização de metas e criação de um 

cronograma a ser cumprido e do aproveitamento dos detalhes para que consequentemente se 

atinja os objetivos. (Souza, 2006, p. 14). Neste trabalho, está evidenciado de maneira clara e 

objetiva, como reduzir a ociosidade, aproveitar os recursos ajustar as tarefas, manejar os 

trabalhadores de forma proveitosa e demais alternativas que proporcionam um resultado 

efetivo e satisfatório.  

 
Neste trabalho será evidenciado de maneira prática e teórica como expandir os 

resultados de maneira eficaz, com intuito que as construtoras e demais organizações do ramo 

civil devem seguir um planejamento prospecto baseadas em cronogramas, diretrizes e demais 

conceitos que devem periodicamente ser implantados nas instituições, inclusive nas civis. 
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 O objetivo principal é estudar uma prática alternativa para o aumento da produtividade 

dos colaboradores em relação à capacidade de produção nas obras nas quais estão envolvidos, 

com o intuito de obter melhores resultados, com a adoção do método de bonificação por 

produtividade, a partir de um estudo de caso uma residência de alto padrão localizada em 

Jandaia do Sul-PR, com isso, espera-se ter uma melhora na produtividade da obra. 

  
Estabelecer metas semanais, o objetivo é chegar a uma escala mais elevada, para que 

os propósitos destacados no cronograma atinjam um maior resultado dentro da obra. 

Controlar os resultados, através de um programa baseado no método hora/Homem, identificar 

cada etapa da obra, na busca de alcançar indicadores individuais, que dão uma maior 

percepção dos resultados. Evitar o retrabalho, com a visão de inspecionar cada ciclo de 

serviço para que seja reduzido ao máximo o retrabalho, que diminui a capacidade de produção 

dos colaboradores, o que causa consequentemente redução da produtividade da obra e motivar 

a equipe através de um bônus salarial por produção, com o desenvolvimento de uma proposta 

de trabalho baseada no cumprimento de metas, ou seja, a dupla de colaboradores que cumprir 

e ultrapassar os objetivos traçados pela empresa contratante terá um bônus como 

reconhecimento e motivação para as próximas tarefas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo é uma contextualização, trazendo um detalhamento sobre a construção 

civil no Brasil, produtividade, planejamento, controle, retrabalho e motivação. 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL  

 
A construção civil no Brasil está diretamente ligada ao bem-estar da população, assim 

atinge fenômenos sociais, como por exemplo, a inclusão social, visto que o objetivo social é 

que o serviço prestado satisfaça o cliente (CARDOSO, 2013).  

 
A construção civil é um dos principais setores industriais da economia nacional. Ela 

foi responsável por aproximadamente 5% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2009 

e, nutrido em conta toda a cadeia produtiva, representou 8,3%. O setor de construção gerou de 

Janeiro a Outubro de 2010 mais de 340 mil empregos formais, que representa um aumento de 

15,10%, sendo este percentual bem superior à média nacional que foi de 7,29%. Tais fatores 
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foram impulsionados principalmente pelos investimentos do PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento) e do programa MCMV (Minha Casa Minha Vida); e do aumento do crédito 

para o setor (SINDUSCON-MG, 2011). 

 
Ainda segundo Cardoso (2013), sobre a história da construção civil se deu maior 

enfoque na década 1940, onde Getúlio Vargas, em seu governo inovou com um alto 

investimento estatal, dando possibilidade aos brasileiros o poder de aquisição de alguma 

construção conforme sua necessidade. 

 
A engenharia civil está entre as engenharias com atividades mais benéficas a 

civilização do País (COLOMBO BAZZO, 1999). 

 
2.2 PRODUTIVIDADE  

 
Segundo Loturco (2017), no cenário contemporâneo, observa-se cada vez mais que as 

empresas encontram dificuldades em se manter ativas no mercado, inclusive as empresas do 

ramo de construção civil, portanto torna-se cada vez mais importante adotar técnicas 

especializadas. Neste contexto, o aumento de produtividade pode se apresentar como uma 

ferramenta de grande suporte para as construtoras, pois com a produtividade executada de 

maneira eficiente, as empresas tendem a alcançar os melhores resultados, tendo crescimento 

econômico e financeiro, portanto, a produtividade consiste em minimizar cientificamente os 

recursos materiais e de mão de obra, para reduzir custos de produção, expandir mercados, 

aumentar o número de pessoas empregadas, lutar por aumentos reais de salários e pela 

melhoria de padrão de vida no interesse comum do capital, trabalho e consumidores. 

“Nosso estudo indica que a necessidade de aumento de produtividade na construção 

civil é urgente – para isso, as empresas precisam adotar um programa abrangente de aumento 

de produtividade, com múltiplas iniciativas coordenadas.” (Zancul, 2014). Atualmente, no 

ramo da construção civil, nota-se cada vez mais a necessidade de trabalhar com múltiplas 

alternativas para o aumento da produtividade. O estudo de técnicas torna-se imprescindível 

para as empresas que almejam alcançar um patamar mais elevado, onde produção e resultado 

estejam engrenados de maneira eficaz.  

 
Meseguer (1991 apud COELHO, 2003, p. 02) reforça que a construção civil tem 

características variáveis, pois sua produção gera produtos diferentes uns dos outros, resultado 

de uma produção individual e não em cadeia, isso implica em uma produtividade inferior que 
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outros setores industriais, com isso, alguns fatores podem influenciar diretamente na 

produtividade de um determinado serviço, pois a produtividade não é uma atividade isolada, e 

dependente de processos produtivos e outras variáveis. 

  
Carraro (1998, apud ARAÚJO 2001, p.03) indica que alguns dos benefícios 

primordiais alcançados com o estudo de produtividade da mão de obra é a previsão do 

consumo da mão de obra, pois através desta previsão pode se antecipar possíveis recursos 

com os quais se obtém uma maior economia, consequentemente tem elevação de lucro.  

 

 Souza (2006, p. 44) explica que, se não tiver o conhecimento sobre a variação da 

produtividade não é possível tomar boas decisões, e completa que pessoalmente não confia 

nos indicadores médios gerais, com a avaliação e comparação dos resultados atuais com os 

resultados anteriores pode-se obter de forma qualitativa e até mesmo quantitativa a diferença 

entre um estágio e outro. Daí a importância de um trabalho específico para cada setor 

individualmente, o que torna a atividade amplamente mais produtiva, com a otimização dos 

recursos utilizados ao longo da obra, desde o inicio da sua execução até o término da obra. 

 
 Ainda nesse sentido, (Thomas & Yakoumis, 1987, apud SOUZA, 2006, p. 44) mostra 

que se as características de um serviço se mantivessem constantes, a variação de 

produtividade não iria existir. 

 
2.3 METAS  

 
 Metas são resultados quantitativos a se realizarem em um prazo estipulado 

especificamente, ou seja, a meta mensura um objetivo a ser alcançado, em forma de números 

(COSTA, 2007). Neste sentido, Costa (2007) acredita que as metas produzem parâmetros 

chave para a organização que é um instrumento fundamental e essencial no andamento da 

execução da obra. 

 
Norton e Kaplan (1997, p. 341) afirmam que as metas também devem ser ambiciosas e 

indicarem o grau de superação para a empresa, bem como entendidas por toda a organização, 

ou seja, as metas têm por objetivo alcançar resultados além do esperado, fazendo o diferencial 

nas obras. 

 
Segundo Costa (2007) o monitoramento de todas as metas estipuladas pela 

organização em todos os setores e etapas dos processos é de suma importância, pois há alguns 
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fenômenos de ambiente externo e interno que podem influenciar diretamente o resultado dos 

processos, por isso, a necessidade de acompanhar periodicamente o andamento das metas. 

 
2.4 CONTROLE 

 

Controle é, o acompanhamento contínuo da execução e a comparação contínua das 

atividades realizadas com as atividades previstas no planejamento, e as diferenças encontradas 

nessa comparação, é que apontam como indicador fundamental de como se deve prosseguir a 

produção após essa análise (FILHO e ANDRADE, 2010).  

 

Segundo Mattos (2010), planejar uma obra com critério e com boa técnica só será 

benéfico se a obra tiver um controle eficiente, daí a importância de relacionar comparações 

sobre o planejamento inicial de uma obra e as ações realizadas diariamente em cada setor 

produtivo. 

O processo do controle de um projeto deve envolver três conjuntos de decisões: como 

monitorar o projeto para verificar a sua evolução; como avaliar o desempenho do projeto, ao 

comparar as informações coletadas no monitoramento com as do planejamento; e ainda como 

intervir no projeto para que este volte a seguir o planejamento (SLACK, CHAMBERS e 

JOHNSTON, 2002). 

O mercado da construção civil está cada vez mais exigente, portanto é fundamental 

que haja o controle na obra, através dele se atinge uma visão real, utilizado como apoio e 

coordenação as várias atividades desempenhadas, sendo assim controle é identificar a 

diferença entre o que se espera e os resultados que estão sendo atingidos ao longo dos 

processos, para isso é fundamental o desenvolvimento de um plano de controle, para que os 

programas preestabelecidos possam ser atingidos com economia e eficiência (CARDOSO; 

ERDMANN, 2001, p.33).  

 
Uma das medidas efetuadas para controle da produtividade da obra é chamado de 

Hora-homem ou homem-hora. Esse termo se refere a uma unidade, convencionada e 

subjetiva, que mede a quantidade de trabalho realizada por uma pessoa durante uma hora. 

(PASSEIDIRETO). No ramo da construção civil, ele se mostra uma importante ferramenta, 

definindo parâmetros de produção individual, ou seja, definindo quanto cada trabalhador 

produz dentro do tempo de uma hora.  
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2.5 RETRABALHO  

 

 Os retrabalhos são processos que precisam ser refeitos para a correção de falhas 

executivas, chamadas também de não conformidades. As falhas vão desde erros de projetos 

até a má execução dos serviços, que aumenta, ao final, o custo de produção do 

empreendimento. (BERNARDES et al, 1998; SOUZA et al, 1995; ROBLES JR, 1995 apud 

MALDANER, 2003). 

  
Atualmente, observa-se tendência muito forte entre as empresas do setor da construção 

civil, a busca de algumas empresas por novas tecnologias construtivas deforma a enxugar 

processos executivos, diminuir o tempo de execução de determinadas tarefas. Dessa forma, 

para a construção civil, a ausência de planejamento nos processos, e consequentemente 

geração de retrabalho, não deixam de ser um tipo de patologia dentro da obra (PEIXOTO, 

2013). 

 
Para evitar o retrabalho, acontece há diversas ferramentas a serem utilizadas, como 

acompanhamento e controle dos processos em execução, organização dos materiais, 

equipamentos e utensílios em seus devidos lugares, entre outros. Para Pereira (2012 apud 

SAID 2009, p.50) todos os estudos reportados citam que o retrabalho gera um aumento no 

custo do empreendimento e atrasos no cronograma. As principais causas que originam o 

retrabalho são os erros, as omissões, danos, comunicação ineficaz e decisões ineficazes o 

retrabalho também esta relacionado à perda da qualidade. 

 
Em busca de maiores respostas para o sentido do retrabalho nas obras das construções 

civis, foram realizadas pesquisas por Josephson e Hammarlund (1999) em sete 

empreendimentos diversos (escola, museu, universidade, indústria, residência, shopping 

centers e edificação para uso do corpo de bombeiros), demonstraram que o custo do 

retrabalho pode variar de 2,3% a 9,1% do custo de produção. Para que se evite este tipo de 

custo, a definição de uma forma e o detalhamento do projeto são as melhores soluções 

disponíveis. 
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2.6 MOTIVAÇÃO E BONIFICAÇÃO 

 

Alguns fatores causam estímulos nos colaboradores, com isso, o desempenho se eleva, 

porém não se trata de uma tarefa fácil, pois cada colaborador tem sua personalidade e as 

metas para cada colaborador dentro da organização são diferentes. O desempenho do 

funcionário dentro da empresa não pode ser cobrado dos líderes, ele deve partir do próprio 

funcionário, Botelho (1995, p. 107).  

 
Na década de 60, Frederick Herzberg (apud VERGARA, 2000, p. 45) desenvolveu 

uma teoria relacionada à motivação que tinha como foco principal a satisfação. Para ele, dois 

fatores explicavam o comportamento das pessoas no trabalho: os fatores higiênicos e fatores 

motivacionais. 

 
Os fatores higiênicos estão no ambiente de trabalho, os benefícios sociais, o salário, 

relacionamento com os colegas, entre outros. Estes fatores não são os geradores da motivação, 

porém causam insatisfação, impedindo a motivação. Já os fatores motivacionais dizem 

respeito ao sentimento de auto realização e reconhecimento. Quando estes fatores estão 

presentes provocam a motivação.  

 
Para Weiss (1991, p.10), motivação é a energia ou impulso que mobiliza os recursos 

de uma pessoa para alcançar uma meta, portanto, a motivação vem de dentro. Os fatores que 

geram motivação nos colaboradores estão diretamente interligados.  

 
A bonificação é um dos benefícios dos quais a empresa disponibiliza aos funcionários 

que estão comprometidos com o trabalho, com a geração de resultados mais efetivos e 

eficientes. Marras (2011, p. 127), define benefícios como: [...] o conjunto de programas e 

planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários. O somatório 

compõe a remuneração do empregado. 

 
Para Gil (2001, p. 208), se o salário ou as condições de trabalho causam insatisfação, 

as pessoas tornam-se desmotivadas, e nenhum outro elemento será capaz de motivá-las.  

 
Alguns fatores causam estímulos nos colaboradores, com isso, o desempenho se eleva, 

porém não se trata de uma tarefa fácil, pois cada colaborador tem sua personalidade e as 

metas para cada colaborador dentro da organização são diferentes.  
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2.7 INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

 

Chamon (2008, p.5), define que a palavra indicador tem sua origem na latim indicare, 

cujo significado é demonstrar ou revelar. Segundo Nunes (2008, p.43), “indicador é um 

instrumento de medida de desempenho sendo utilizado para mensurar e analisar os resultados 

obtidos em determinados períodos”.  

 
Instrumentos de medida de desempenho têm como objetivo identificar as 

discrepâncias apresentadas em cada etapa do processo de trabalho e apresenta-las de forma 

prática e direta. 

 
Indicadores de produtividade são valores que agregam valor diretamente na 

identificação dos resultados apresentados. Para a FNQ – Critérios de Excelência (2008), os 

indicadores de produtividade compreendem os dados que quantificam as entradas (recursos ou 

insumos), ao processo, as saídas (produtos), o desempenho de fornecedores e a satisfação das 

partes interessadas. 

 
Neste trabalho, foi utilizado indicadores de produtividade, medem numericamente os 

resultados extraídos de cada atividade em cada semana, e as duplas desempenham variadas 

atividades que a obra exige, portanto individualmente se enxerga resultados específicos. Costa 

(2003, p.28) afirma que segundo esses autores, a distinção entre um indicador de produto e de 

processo deve ser feita considerando-se individualmente os diferentes processos a serem 

avaliados. 

 
 

3 METODOLOGIA 

 
Este capítulo tem por finalidade descrever e justificar as etapas e as atividades do 

presente trabalho, destacando cada movimento para execução do mesmo. 

 
Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica que aborda o tema principal que é o 

aumento da produtividade na construção civil. Na pesquisa bibliográfica foram abordadas 

definições sobre o tema, as causas, os processos, os benefícios e as estratégias pertinentes a 

cada etapa para que se alcance os melhores resultados. 
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Depois de realizado essa pesquisa, foi feito um estudo de caso, onde foram abordados 

os temas da pesquisa bibliográfica e aplicados na produtividade de uma construção civil em 

uma residência de alto padrão localizada em Jandaia do Sul/PR. 

 
O estudo de caso foi composto pelas seguintes etapas: 

 

 Inicialmente foi realizado uma analise na obra de uma construtora, na qual foi 

encontrado um déficit de produção, onde a execução dos serviços estava com duração 

maior do que a planejada; 

 

 Com a constatação do déficit foi realizado um estudo através dos indicadores de 

produtividade para identificar a causa do déficit, e com a apuração deste estudo foi 

detectado que a maior causa era a ociosidade dos colaboradores, que é o tempo em que 

eles estão na obra, mas não produzem, ou seja, das 40 horas semanais cumpridas pelos 

colaboradores não havia rendimento produtivo relativo a esse número de horas 

semanais executadas; 

 

 Após essa exposição, foi elaborada uma estratégia alternativa para que se extinguisse 

ou diminuísse a ociosidade dos colaboradores, e como ferramenta utilizada foi a 

motivação através do incentivo monetário, ou seja, quanto maior a produtividade 

maior a bonificação. 

 
4 ESTUDO DE CASO 

 
O estudo de caso foi realizado em uma construtora e incorporadora localizada na 

cidade de Jandaia do Sul/PR. A construtora conta com um quadro de funcionários 

especializados em execução de obras da construção civil, nesse estudo de caso, foi 

selecionado um projeto de uma casa de alto padrão localizada na cidade de Jandaia do Sul/PR, 

onde foi elencado uma seleção de 02 duplas de colaboradores para realização dos serviços 

relacionados a pesquisa. 

 
A equipe de colaboradores da obra não mostrou resultados que agradassem no quesito 

produção, então foi preciso encontrar uma solução eficaz para aumentar a produtividade. Ao 
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longo do nosso trabalho vamos observar que a metodologia mais importante para o desfruto 

de maiores resultados é a motivação, porém, como dito anteriormente deve estar aliada as 

demais informações para que os procedimentos tomem a direção correta. 

 

Foram acompanhadas semanalmente as duplas com a checagem de todas as atividades 

concluídas e guardadas a um banco de dados para análise, essas atividades passaram por um 

controle de qualidade antes de serem creditadas em forma de pontuação. Cada dupla recebeu 

seu bônus conforme seu rendimento semanal. 

 
As frentes de serviços foram divididas em 02 duplas de colaboradores, sendo ela 

constituída por um pedreiro e um servente de pedreiro. Foi elaborada uma forma de 

contabilizar e acumular os serviços realizados pelos colaboradores através de formulas de 

desempenho, mediantes sempre a uma inspeção de verificação da qualidade do mesmo, se 

caso o serviço fosse de má qualidade a atividade deveria ser refeita e logo em seguida seria 

computada. Segue imagens da residência escolhida para o estudo de caso. 

 
A figura 01 representa a planta do pavimento superior analisado em questão, desenho 

técnico entregue na obra para o responsável pela sua execução, representando a divisão entre 

os espaços, é a partir dele que é repassado todas as medidas para o campo de trabalho. 

 

Figura 01 – PLANTA-BAIXA 

 

Fonte: Construtora LEFORT – Jandaia do Sul/PR (2018). 
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As figuras à frente representam o dia a dia da execução das atividades observadas, a 

figura 02 representa a armação da sapata que foi a fundação escolhida pelos projetistas para 

sustentar a residência, em conjunto temos as vigas de transição fazendo o travamento entre as 

sapatas e a armação das esperas dos pilares que ajudaram na sustentação da obra. 

 
Figura 02 – ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

 

Fonte: O autor (2018). 

 
 A Figura 03 representa a equipe executando o serviço de montagem de formas dos 

pilares que foram escolhidos para fazer a sustentação da piscina elevada com borda infinita 

 

Figura 03 – MONTAGEM DE FORMA 

 

Fonte: O autor (2018). 
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 A Figura 04 retrata a concretagem de uma laje e de suas respectivas vigas, com o 

auxilio de uma bomba lança o concreto usinado era despejado pelos colaboradores, na 

execução deste serviço os engenheiros estavam  presentes para se fazer as ultimas 

verificações. 

 

Figura 04 – CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAS 

 

Fonte: O autor (2018). 

 
 A Figura 05 representa a execução do serviço de alvenaria de vedação, que no retrato  

se encontra em uma etapa da obra exposta a fatores climáticos. 

 

Figura 05 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A cada h/homem trabalhado por cada equipe era chamada de “ponto”, as duplas de 

colaboradores deveriam cumprir uma meta semanal de 40H/homem trabalhadas, a cada 

H/homem computada acima da meta semanal tinha o valor de R$10,00, que seria repassado 

para os colaboradores no término das atividades semanais. Assim esse sistema foi nomeado 

na empresa como Método dos Pontos. 

 
Para guardar todas as informações colhidas na obra foi desenvolvido com ajuda do 

programa Excel uma planilha virtual, que anotava todos os dados de entrada e 

automaticamente por meio de formulas obter uma saída. 

 
5 RESULTADOS 

 
 Para saber quantas homens-horas (H/h) a dupla gastou para realização do 

determinado serviço a empresa disponibilizou a tabela de indicadores usada para controle de 

produtividade, cada atividade particularmente apresenta o tempo gasto para sua confecção 

conforme a Tabela 1 a seguir: 

 

 

Tabela 1: Indicador de produtividade 

  

Fonte: Construtora LEFORT – Jandaia do Sul/PR (2018). 

 

A Tabela 1 funciona como indicador de produtividade. Esse indicador multiplicado 

pela metragem semanal produzida pelas duplas, que estará apresentada nos gráficos a frente 

do trabalho, resultará no número de horas trabalhadas por dupla dentro da semana nas 

atividades indicada. 

 
Essa operação será representada pela fórmula a seguir: 

Desempenho dupla  = Indicador de produtividade * metragem semanal (m²/m³/kg).  
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Desempenho dupla representa a multiplicação dos fatores. A partir deste momento 

serão apresentados os gráficos. A linha horizontal dos gráficos representa as atividades 

desempenhadas pelos colaboradores nas determinadas semanas. A linha vertical dos gráficos 

representa a capacidade de produção desempenhada pelos colaboradores nas determinadas 

semanas. 

 

Foram trabalhadas doze semanas, nas seis primeiras os trabalhadores laboraram sem 

bonificação e nas seis últimas semanas com bonificação. Para efeitos de apresentação dos 

resultados mais objetivamente, os gráficos estão em sequência, com a demonstração dos 

comparativos semanais das mesmas atividades, ou seja, na semana 1 e na semana 7 foram 

executadas as mesmas atividades, porém com o diferencial sem bonificação e com 

bonificação respectivamente, e assim sucessivamente durante as demais semanas. 

 

A tabela 2 apresenta os resultados nas semanas trabalhadas sem bonificação, onde os 

códigos representam as atividades executadas na semana, e nos campos dupla 1 e dupla 2 são 

representados as medidas de desempenho(m³,m² e Kg). 

 

Tabela 2: Desempenho Semanal sem bonificação 

  

Fonte: O autor (2018) 

  
A tabela 3 apresenta os resultados nas semanas trabalhadas com bonificação, onde os 

códigos representam as atividades executadas na semana, e nos campos dupla 1 e dupla 2 são 

representados as medidas de desempenho(m³,m² e Kg). 
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Tabela 3: Desempenho Semanal com bonificação 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

A problemática apresentada no objetivo principal do trabalho será retratada através do 

método de bonificação apresentado pela fórmula abaixo: 

 

Bonificação = Horas bônus produzida x R$10 

 

Bonificação representa o valor monetário recebido pela dupla de colaboradores que 

ultrapassar a meta semanal de 40 horas produzidas. Horas bônus (Hb), representa os valores 

que excederam às 40 horas semanais produzidas, e R$10 representa o valor em reais a ser 

multiplicado pelas horas bônus produzida, que gerou a bonificação.  

 

 Abaixo dos gráficos será apresentado o resultado do Desempenho dupla pelos 

colaboradores nas determinadas atividades semanais, e também terá a apresentação das horas 

excedidas pelos colaboradores, onde resultou  nas suas bonificações, apresentadas juntamente 

com as horas trabalhadas nas semanas com bonificação, onde fica clara e evidente a diferença 

de produtividade que ocorre entre a dupla de colaboradores depois que a proposta de 

bonificação foi apresentada as duplas, com exceção de algumas semanas por motivos 

específicos que serão elencados e explicados ao decorrer da apresentação dos resultados. 

 

5.1 Comparações 01 – Atividade 3(Montagem da forma de madeira) e Atividade 

5(Armadura c/ corte(5/6,3/8/10/12,5/16mm). 
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Gráfico 1- Semana 1 (Sem bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (1,4h/m² * 15m²) + (0,1h/Kg * 150Kg)= 36,00 homens-hora 

Desempenho dupla 2= (1,4h/m² * 12m²) + (0,1h/Kg * 135Kg)= 30,33 homens-hora 

 

Gráfico 2 – Semana 7 (Com bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (1,4h/m² * 20m²) + (0,1h/Kg * 211Kg)= 49,10 homens-hora  

Bonificação = 9,10Hb x R$10 = R$91,10 

Desempenho dupla 2= (1,4h/m² *18,5m²) + (0,1h/Kg * 193Kg)= 45,20 homens-hora 

Bonificação = 5,20Hb x R$10 = R$52,00 

  

 Comparativo: Conforme os gráficos acima, o sistema de bonificação se mostrou 

eficaz, pois as horas trabalhadas por dupla na semana com bonificação foi superior às horas 



21 
 

trabalhadas por dupla na semana sem bonificação, o que gerou a bonificação destacada em 

negrito. 

 

 5.2 Comparações 02 – Atividade 1(Concretagem de vigas/lajes/pilares),  

Atividade 4(Desforma de madeira) e Atividade 7(Tijolo(14x19x29) em pé). 

 

Gráfico 3 – Semana 2 (Sem bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (2,97h/m³ * 4m³) + (0,6h/m² * 22m²) + (0,6h/m² * 17m²) = 

35,28 homens-hora 

Desempenho dupla  2= (2,97h/m³ * 3,27m³) + (0,6h/m² * 23m²) + (0,6h/m² * 18,19m²) 

= 34,42 homens-hora 

 

Gráfico 4 – Semana 8 (Com bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Desempenho dupla 1= (2,97h/m³ * 5,58m³) + (0,6h/m² * 25m²) + (0,6h/m² * 19,2m²) = 

43,09 homens-hora  

Bonificação = 3,09Hb x R$10 = R$30,90 

Desempenho dupla 2=(2,97h/m³ * 5,1m³) + (0,6h/m² * 26m²) + (0,6h/m² * 19,41m²)= 

42,40 homens-hora  

Bonificação = 2,40Hb x R$10 = R$24,00 

 

 Comparativo: Conforme os gráficos acima, o sistema de bonificação se mostrou 

eficaz, pois as horas trabalhadas por dupla na semana com bonificação foi superior ás horas 

trabalhadas por dupla na semana sem bonificação, o que gerou a bonificação destaca em 

negrito. 

 

5.3 Comparações 03 – Atividade 06(Tijolo(9x14x19) deitado). 

 

Gráfico 5 – Semana 3 (Sem bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 
Desempenho dupla 1= (1h/m² * 36m²) = 36,00 homens-hora 

Desempenho dupla 2= (1h/m² * 38m²) = 38,00 homens-hora 
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Gráfico 6 – Semana 9 (Com bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 
Desempenho dupla 1= (1h/m² * 31m²) = 31,00 homens-hora 

 Bonificação = 0,00Hb x R$10 = R$0,00 

Desempenho dupla 2= (1h/m² * 34,5m²) = 34,50 homens-hora  

Bonificação = 0,00Hb x R$10 =  R$0,00 

 
 Comparativo: Conforme os gráficos acima, não se teve o resultado esperado de 

produtividade maior com bonificação, porém isso ocorreu devido à atividade citada ter sido 

executada em local aberto, e na semana os fatores climáticos impediram o rendimento. 

 
5.4 Comparações 04 – Atividade 03(Montagem da forma de madeira) e Atividade 

05(Armadura c/ corte(5/6,3/8/10/12,5/16mm). 

 
Gráfico 7 – Semana 4 (Sem bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Desempenho dupla 1= (1,4h/m² * 11m²) + (0,1h/Kg * 203Kg) = 35,70 homens-hora 

Desempenho dupla 2= (1,4h/m² * 12,15m²) + (0,1h/Kg * 194Kg) = 36,41 homens-

hora 

 

Gráfico 8 – Semana 10 (Com bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (1,4h/m² * 14,6m²) + (0,1h/Kg * 215Kg) =  41,94 homens-hora 

Bonificação = 1,94Hb x R$10 = R$19,40 

Desempenho dupla  2= (1,4h/m² * 15m²) + (0,1h/Kg * 207Kg) = 41,70 homens-hora – 

Bonificação = 1,70Hb x R$10 = R$17,00 

 

Comparativo: Conforme os gráficos acima, o sistema de bonificação se mostrou 

eficaz, pois as horas trabalhadas por dupla na semana com bonificação foi superior ás horas 

trabalhadas por dupla na semana sem bonificação, o que gerou a bonificação destaca em 

negrito. 

 

5.5 Comparações 05 – Atividade 02(Laje pré fabricada treliçada e=12) e Atividade 

05(Armadura c/ corte(5/6,3/8/10/12,5/16mm). 
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Gráfico 9 – Semana 5 (Sem bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (1,47h/m² * 15m²) + (0,1h/Kg * 152Kg) =37,25 homens-hora 

Desempenho dupla 2= (1,47h/m² * 14,2m²) + (0,1h/Kg * 170Kg) =37,87 homens-hora 

 

Gráfico 10 – Semana 11 (Com bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (1,47h/m² * 16m²) + (0,1h/Kg * 140Kg) = 37,52 homens-hora 

Bonificação = 0,00Hb x R$10 =  R$0,00 

Desempenho dupla  2= (1,47h/m² * 14m²) + (0,1h/Kg * 180Kg) = 38,58 homens-hora 

Bonificação = 0,00Hb x R$10 =  R$0,00 

 



26 
 

Comparativo: Conforme os gráficos acima, o método dos pontos foi eficaz, os 

colaboradores atingiram a meta semanal estipulada. 

 

5.6 Comparações 06 – Atividade 01(Concretagem de vigas/lajes/pilares) e Atividade 

06(Tijolo(9x14x19) deitado). 

 

Gráfico 11 – Semana 6 (Sem bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Desempenho dupla 1= (2,97h/m³ * 4m³) + (1h/m² * 25m²) = 36,88 homens-hora 

Desempenho dupla 2= (2,97h/m³ * 4,23m³) + (1h/m² * 26m²) = 38,56 homens-hora 

 

Gráfico 12 – Semana 12 (Com bonificação) 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Desempenho dupla 1= (2,97h/m³ * 5,5m³) + (1h/m² * 30,6m²) =  46,94 homens-hora – 

Bonificação = 6,94Hb x R$10 =  R$69,40 

Desempenho dupla 2= (2,97h/m³ * 4,5m³) + (1h/m² * 33m²) =  46,37 homens-hora – 

Bonificação = 6,37Hb x R$10 =  R$63,70 

 

Comparativo: Conforme os gráficos acima, o sistema de bonificação se mostrou 

eficaz, pois as horas trabalhadas por dupla na semana com bonificação foi superior ás horas 

trabalhadas por dupla na semana sem bonificação, o que gerou a bonificação destaca em 

negrito. 

 
6 DISCUSSÃO 

 
Através dos gráficos apresentados pelo estudo, percebe-se que o incentivo 

remuneratório foi o fator impactante na produção das duplas, onde atingiram um melhor 

resultado, pois a motivação monetária os incentivou a render melhores resultados. 

  
 Observa-se que os colaboradores nas primeiras semanas estavam em um ritmo abaixo 

da média semanal, então foi colocado em prática à aplicação do método de bonificação para 

motivar os empregados a buscarem metas, quanto maior o seu esforço maior seria a sua 

recompensa. 

 
 As metas foram elaboradas através das horas semanais que os trabalhadores deveriam 

laborar para que se atingisse um nível satisfatório de resultado. A meta estabelecida foi de 

40h/semanais, haja vista que, nas primeiras semanas os colaboradores não conseguiam  atingir 

a meta estipulada, e nas semanas posteriores com o incentivo monetário o resultado foi 

elevado, oque resolveu a problemática em questão. 

 
 O controle exercido sobre a obra possibilitou uma visão detalhada de cada etapa, visto 

como planejar a ferramenta de aumento de produtividade, sem o controle da execução de cada 

atividade não seria possível identificar a relação entre um ponto e outro, com isso foi 

explanado a resolução de mais um dos objetivos específicos tratados no início do trabalho. 

 
A efetivação da diminuição do retrabalho também foi essencial, através da bonificação 

dos trabalhadores, provocou a motivação pessoal de cada integrante da dupla, o que resultou 

em uma melhor organização, dos materiais, ferramentas e utensílios utilizados na execução 

das atividades. 
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E o ponto principal entre os objetivos específicos, a motivação. No caso deste 

trabalho, representado por motivação remuneratória, e ficou mais que evidente e comprovado 

o aumento de rendimento da produção. Com isso, consegue-se explanar de maneira sintética, 

analítica e prática o aumento de produtividade e a resolução de uma problemática encontrada 

na nossa construtora. 

 
Portanto, esse pode ser um novo método possivelmente adaptado as empresas do ramo 

para que se atinja um resultado mais vantajoso e lucrativo em relação a produtividade dos 

colaboradores, consequentemente agregando valores a obra, com a redução da ociosidade e 

entrega da execução com agilidade e eficiência, com isso se atinge a satisfação do cliente, e 

consequentemente sua fidelidade e indicação para as pessoas próximas. 

 
7 CONCLUSÃO 

 
Este trabalho permitiu observar a produtividade da mão de obra dos serviços citados, 

com o estudo em conta os fatores que podem ter influenciado na produtividade do decorrer 

das atividades, e o mais importante conseguimos identificar uma solução para a problemática 

apresentada, e com a exposição desse conteúdo podemos ajudar de uma maneira geral as 

empresas ligadas ao nosso ramo. 

 
E também podemos intervir em empresas de outros ramos, com a demonstração de que 

as empresas devem ter um cuidado utilitário, com atenção em fazer com que a atividade seja 

mais rentável, efetiva e eficiente, através de técnicas especializadas. 

 
As empresas de modo geral devem se apoiar em diversas ferramentas, em busca de 

alternativas inteligentes e eficazes para que não somente se mantenha no mercado, mas 

também extraia o melhor de cada setor. Através do nosso exemplo, pode se concluir também 

que especificamente no ramo da construção civil a utilização de planos de aumento de 

produtividade é de extrema importância, pois através do funcionalismo no qual ela se propõe 

ocorre a valorização do profissional através de um incentivo remuneratório conforme a 

pontuação de cada operário, porém deve se atentar também que para o desenvolvimento estar 

em alto nível é necessário que o profissional se sinta bem fazendo o que se propõe, portanto o 

profissional focado nesses aspectos cria uma nova cultura de trabalho, onde a empresa cresce 
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e com isso ele também, portanto os objetivos do nosso trabalho tanto geral como específicos 

foram alcançados com eficiência. 

 
É importante salientar também que para que a produção seja extraída de maneira 

efetiva há a necessidade da relação empregado-empregador estar ajustada e alinhada a uma 

ideia central de trabalho com planejamento estratégico programado para eventuais 

imprevistos. 
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