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Resumo:Devido à grande competitividade existente no mercado, empresas de médio e 
pequeno porte procuram produzir a um baixo custo, e assim apenas sobrevivem no mercado, 
não se preocupando em desenvolver sistemas que pela análise e visão mais ampla de seu 
negócio propiciem maior produtividade e melhor rentabilidade. Na construção civil as 
atividades são agrupadas em processos construtivos, sendo desenvolvidas a partir de 
cronogramas com etapas e tempos pré-definidos. A análise metódica das estruturas e 
processos existentes mostra a existência de pontos fracos. Este estudo buscou, com a 
aplicação do método de racionalização de processo produtivo, a identificação de tempos 
ociosos de esperas, falhas na transmissão de informações, existência de estoques 
desnecessários e longos percursos de transporte dentro dos canteiros de obras. Espera-se 
que as melhorias propostas com a aplicação do método de racionalização proporcionem 
maior produtividade com investimentos reduzidos e demonstrem a importância da 
participação ativa dos operários na definição de novos procedimentos de produção. 
Observou-se que a racionalização de processo constitui um sistema de análise de baixo custo 
de implantação inicial, e por esta razão deveria ser aplicado mais freqüentemente nos 
canteiros de obras.      
Palavras chave: Racionalização; Artefatos de concreto; Produtividade; Linha de balanço. 
 

 

1. Introdução 

 Empresas de construção civil de médio e pequeno porte, pressionadas pela 
competitividade e preocupadas principalmente em sobreviver no mercado, acabam 
concentrando seus esforços em produzir a um baixo custo, deixando em segundo plano uma 
análise para melhoria e organização do trabalho, um planejamento detalhado da execução das 
tarefas e a previsão de investimentos em instalações.  
 O desconhecimento do resultado destas análises na maioria dos casos contribui para o 
surgimento de erros, ocasionando retrabalhos, perdas de materiais, ociosidade de horas-
homem, com atrasos no cronograma, resultando numa falta de controle do processo produtivo, 
o que além de comprometer a imagem da empresa reduz a sua rentabilidade. 
 Consoante Santos (2002), a literatura internacional indica que as atividades que 
agregam valor ao produto correspondem em média a somente um terço do tempo total gasto 
pela mão-de-obra, e atividades de fluxo são freqüentemente negligenciadas no processo de 
produção, não sendo em geral analisadas nas tarefas de orçamento, planejamento e nas 
iniciativas de melhoria de processo. 
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TABELA 1- Perdas com atividades que não agregam valor ao produto final 
 

Fonte/ano Estimativas de perdas Local/ano 
 
Glenn Ballard 
(1997) 

25% das horas trabalhadas são gastas com retrabalhos 
40% dos trabalhos errados ou atrasados são devidos a materiais 
inadequados ou insuficientes 

 
EUA/1997 

 
Fritz Gehbauer 
(2004) 

40% dos defeitos de construção resultam de projetos não 
adequados 
30% ocorrem durante a execução da obra 
20% são causados por materiais defeituosos ou não adequados 
10% das perdas têm outras causas 

 
Alemanha/2000 

Bicca, Formoso e 
Scardoelli (1994) 

26% dos tempos da mão-de-obra na construção são improdutivos  Brasil /1990 

 
  
 A maioria das atividades da indústria da construção é caracterizada por trabalhos que 
se repetem constantemente em ciclos elementares, nos quais o aproveitamento da mão-de-
obra é insuficiente e a ocorrência de desperdícios de trabalho e energia é comum.  
 Segundo Santos (1995), fazer um planejamento significa determinar de forma 
antecipada o que será feito, de que forma e como será realizado o processo, assim como 
verificar quais objetivos devem ser atingidos, haja vista que se trata de um processo 
permanente e contínuo, gerando condições racionais para que se organize e se dirija um 
sistema de produção. 
 Um planejamento bem feito se reflete numa melhor organização do sistema 
operacional. Numa época em que a concorrência está em alta, a produtividade é fator 
preponderante de sobrevivência em quase todas as empresas de vários setores (SANTOS, 
1995). 
 Em industrias de transformação, como é o caso da construção civil, reduzir horas-
homens ociosas, otimizar horas-máquinas empregadas, minimizar as distâncias de transporte e 
melhorar os fluxos de informações, sem esquecer de fatores importantes como qualidade e 
tempo, são esforços capazes de reduzir os custos de produção e melhorar a produtividade. 
Estudos de fatores que colocam o processo da produção como centro das atenções são 
denominados como racionalização do tipo 1 (R1) (GEHBAUER, 2004). 
 
 
2. Racionalização tipo 1 
 A racionalização do Tipo 1 compreende particularmente a organização do trabalho, 
indo mais detalhadamente na organização das atividades in loco, seja na etapa de produção 
intermediária ou no produto final. 
 O detalhamento das atividades propicia a melhoria da sinergia de todos os fatores da 
produção na organização do processo, tendo como objetivo imediato o aumento da 
produtividade. 
 Na tentativa de alcançar uma melhor produtividade com investimento reduzido, foi 
utilizado neste estudo o método de racionalização no processo de produção em empresa de 
pré-moldados de artefatos de cimento, sendo a sua aplicação dividida em fases: 
- fase 1: análise da situação das estruturas e processos existentes; 
- fase 2: análise minuciosa das possibilidades de melhorias; 
- fase 3: implantação das melhorias no processo após a aceitação pelos envolvidos; 
- fase 4: avaliação dos resultados para confirmação da eficiência das melhorias e 
determinação do novo padrão ou procedimento de produção; e 
- fase 5: estabelecimento como processo permanente das melhorias obtidas pela 
racionalização. 
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 No Quadro 1, a seguir, que apresenta a organização do trabalho, é possível demonstrar 
os tópicos que passam por avaliações com o objetivo de melhorias nas inter-relações: 
 
QUADRO 1 - Organização do trabalho 
 

 
FONTE: Adaptado de Gehbauer (2004). 

Melhoria das inter-relações: 
• homem – homem 
• homem – máquina 
• fluxo de informações 
• organização do processo 

Objetivo imediato: 
• produtividade 

Objetivos principais: 
• sobrevivência no mercado 
• rentabilidade 
• participação dos funcionários (no processo de racionalização) 
• participação dos funcionários (nos resultados econômicos 

alcançados) 
 

 
 
 Para que o processo de racionalização tenha eficiência, seja duradouro e mobilize 
todas as idéias, se faz necessário, de acordo com o Quadro 01, agir ao mesmo tempo de cima 
para baixo e de baixo para cima. 
 De nada adiantará o planejamento para modificar toda a estrutura de produção se este 
não foi estudado e elaborado com a participação dos envolvidos no serviço e se não ocorreu a 
previsão de bonificações com os resultados econômicos alcançados (GEHBAUER, 2004). 
 A racionalização pode ser alcançada muito rapidamente, pois o objetivo não é 
trabalhar com mais esforço e sim com inteligência. Porém, quando o processo torna-se mais 
complicado, devido à implementação de novas tecnologias, a capacitação e a qualificação dos 
empregados constituem um novo degrau a ser vencido. 
 Estudos de racionalização estão sujeitos, como em todos os processos de mudança, ao 
ciclo PDCA, no qual cada mudança precisa ser planejada, com avaliação da viabilidade 
econômica (P); definidas e implantadas as melhorias, o novo processo é realizado (D), sendo 
medidos os seus resultados (C); ocorrendo desvios entre o planejado e o realizado, ações de 
modificações são necessárias (A), configurando um novo planejamento (P).  
 De acordo com Campos, apud Ambrozewicz (2001) em decorrência do controle nos 
procedimentos, o processo passa para um novo patamar de desempenho equivalente aos novos 
padrões adotados e que apresentam melhores resultados. 
 Os processos de mudança têm como objetivos diretos a diminuição do tempo e a 
redução de custos, como também o aumento da segurança e da qualidade, possuindo potencial 
de melhorias expressos em unidades de custos de 25% a 50%. Por isso, aperfeiçoar um 
processo significa melhorar continuamente os seus padrões (GEHBAUER, 2004). 
 Esse método de racionalização foi escolhido devido às suas características se 
enquadrarem no processo de produção da empresa analisada: 
- por ser um processo considerado rápido e repetitivo, com atividades bem definidas e sem 
processo de controle; 
- processo passível de ser medido com relativa facilidade, envolvendo um grupo pequeno e 
limitado de operários; 
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- no seu desenvolvimento é considerado o “tempo de espera”, no qual os operários ficam 
parados aguardando a execução de outras atividades para a realização de seus trabalhos, o que 
possibilita a análise com racionalização de tempo; 
- processo com longa duração do ciclo de produção, o que sinaliza uma possibilidade de 
arranjos otimizados das tarefas; 
- processo composto por longos percursos de materiais, acarretando elevado índice de 
homens-metros (distância em metros percorrida por um operário durante o ciclo de produção); 
- tempo de espera durante o ciclo de produção ocasionado pela utilização de maquinários. 

 
 
3. Unidade de análise 
 
 Foi definido como alvo de estudo uma empresa de pequeno porte existente há 45anos 
no mercado de artefatos de pré-moldados de cimento na cidade de Curitiba (PR), instalada em 
uma área de 1.000m2, administrada por dois sócios-gerentes, com uma equipe de produção 
composta por 5 funcionários, que fabricam cerca de 3.150 peças/mês. 
 

 

4. Estudo de racionalização 
 
4.1 Coleta e Análise de Dados 
 O procedimento adotado compreende a observação do processo de produção, sua 
medição (distâncias de transporte, tempos parciais, quantidade de pessoas e máquinas), o 
registro em um esboço do fluxo de trabalho do ciclo, para que seja tudo repensado e 
questionado, introduzidas as correções e melhorias e, caso seja necessário, executar um 
esboço do novo processo. 
 Para o estudo em questão foi definido o ciclo de produção para as atividades 
correspondentes à confecção de concreto em uma betoneira de 220 litros, que possibilita a 
execução de 8 (oito) palanques pré-moldados de concreto . 
 
4.1.1 Registro do método observador 
a) aplicação de questionário, tendo como objetivo o conhecimento da empresa, o sistema de 
produção, as dificuldades enfrentadas para introduzir melhorias e sua expectativa para 
alcançar um melhor desempenho no futuro; 
b) observação preliminar da seqüência de trabalho, procurando identificar as atividades 
desenvolvidas durante as etapas do processo de produção, tomando-se o cuidado de não 
provocar constrangimento nos operários; 
c) registro fotográfico do ciclo de produção, procurando identificar todas as etapas do circuito 
e suas inter-relações; 
d) elaboração do leiaute da fábrica e tomada de distância para os percursos envolvidos na 
produção; de posse dos dados é montado o fluxograma de processo. 
 
4.1.2 Análise de todos os detalhes 
a) Perguntas básicas respondidas durante a observação do processo a ser melhorado:  
 - Qual a finalidade do trabalho? 
 - Por que ele é feito assim? 
 - Como é o melhor método para executá-lo? 
 - Quem está mais bem qualificado para executá-lo? 
 - Quais são os recursos necessários para executá-lo? 
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b) Avaliação do local do trabalho: 
 - Qual é a melhor disposição para o leiaute? 
 - Ferramentas, máquinas e materiais; 
 - Fluxo dos materiais e segurança. 
 
4.1.3 Registro da tomada de medidas relacionadas às pessoas e às máquinas 
 - Quantidades produzidas; 
 - Distâncias e números de transportes; 
 - Estoques intermediários; 
 - Tempo de espera, duração da atividade e ciclo total. 
 
 Nenhum planejamento pode substituir a capacidade de raciocinar das pessoas 
envolvidas na produção, que estão bem familiarizadas com o trabalho. Contudo, este 
raciocínio deve ser dirigido de forma objetiva em uma mesma direção (GEHBAUER et. al., 
2002).  
 Sistemas gráficos são métodos de registro de informações que auxiliam na análise dos 
métodos de trabalho empregados e no desenvolvimento de novos métodos, além de serem 
bons métodos de comunicação, pois apresentam as informações de forma mais clara e fácil de 
compreender. 
 A maior parte das atividades desenvolvidas no pátio de produção de uma indústria de 
pré-moldados são executadas repetidas vezes durante o dia, durante vários dias na semana, 
por muitos meses e pelos mesmos funcionários, que desenvolvem processos ineficientes pela 
falta de comunicação e detalhamento de como é para ser realizado o trabalho. 
 Esta falha no processo de execução tem como conseqüência custos mais altos, que 
podem ser detectados por meio de métodos formais de análise. 
  
 
5. Elaboração dos diagramas 
 
5.1 Diagrama de Fluxo dos Materiais 
 A maneira mais simples de se realizar a análise consiste em analisar partes isoladas de 
determinado processo de trabalho, fazendo desenhos esquemáticos das seqüências destes 
processos na forma atual do trabalho, elaborando alternativas para tornar este processo mais 
eficiente, como por exemplo a linearidade dos trajetos, a avaliação das distâncias percorridas 
e a quantidade de material transportado pelo conjunto de operários envolvidos no processo 
(GEHBAUER, 2002). 
 
5.2 Diagrama de Processo 
 O objetivo desta técnica é descobrir onde tempo, trabalho e dinheiro são desperdiçados 
por falta de metodologia. Diversas simbologias podem ser utilizadas para descrever os passos 
de uma atividade, contudo pode-se dizer que basicamente as atividades são executadas em 
apenas cinco passos de trabalho, conforme apresentado no Quadro 2, adiante. 
Observações das Atividades Executadas: 
- foram coletados para cada um dos operários envolvidos os tempos parciais utilizados para 
execução de cada uma das atividades; 
- com o conhecimento do ciclo a ser analisado e o fluxograma de processo, foram 
quantificadas as principais atividades, como operação, transporte, inspeção, espera e 
estocagem; 
- identificando o número de operários e equipamentos envolvidos; a seqüência e o tempo de 
duração das atividades do ciclo, foi elaborado o diagrama de processo atual; após sua análise 
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e proposição das melhorias, foi elaborado o diagrama de processo melhorado, cujos valores 
são apresentados no Quadro 2 a seguir. 
 
QUADRO 2 - RESUMO DO DIAGRAMA DE PROCESSO OBSERVADO E MELHORADO 
 

PROCESSO OBSERVADO PROCESSO MELHORADO 
ATIVIDADES QUANTI-

DADES 
METROS 
TRANSP 

HOMENS 
METROS 

MIN QUANTI-
DADES 

METROS 
TRANSP 

HOMENS 
METROS 

MIN 

OPERAÇÕES 11 19 33 46 11 21 35 47 
TRANSPORTES 7 146,5 261 22 7 37 78 11,5 

INSPEÇÕES 2 - 24 8 2 - 24 8 
ESPERAS - - - - - - - - 

ESTOCAGENS 2 - - 2 2 - - 2 
TOTAL 22 165,5 318 78 22 58 137 68,5 

Fonte: Autores (2006). 
 
 
 Com a implantação do fluxograma de processo melhorado, foi possível a redução do 
total de metros de transporte dos materiais e também do percurso em homens-metro, o que 
significa uma redução no tempo total do ciclo, com aumento na produção.  
 
5.3 Diagrama para Balancear os Grupos de Trabalho (homens e máquinas) 
 A maior parte das atividades possui ciclos repetitivos e torna-se difícil de perceber 
pequenos tempos improdutivos gastos com trabalhos que não agregam valor ou cujo 
rendimento é baixo, devido às más condições de trabalho e métodos inadequados. 
 Para montagem deste diagrama foi necessária a observação detalhada do processo 
durante o ciclo completo por várias vezes, procurando identificar quais as tarefas básicas e se 
durante a seqüência de atividades ocorriam trabalhos não produtivos. Para se determinar o 
tempo real de cada atividade, o tempo foi cronometrado etapa por etapa, para cada operário e 
equipamento isoladamente, estabelecendo uma média de tempo entre os valores coletados 
durante os oito ciclos da jornada diária de trabalho. 
 Os ganhos obtidos pela análise do diagrama para balancear grupos de trabalho da 
Figura 3, apresentada adiante, são listados no Quadro 3, a seguir, para cada componente do 
processo. 
 
QUADRO 3 - Resumo de ganhos com o diagrama balanceado 
 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO MELHORADA Componentes 
de trabalho Em atividade Em espera Em atividade Em espera 
Operário 01 20 min. 43 min. 34 min. 14 min. 
Operário 02 33 min. 30 min. 38 min. 10 min. 
Operário 03 45 min. 18 min. 38 min. 10 min. 
Betoneira 12 min. 51 min. 13 min. 35 min. 

Mesa Vibra 01 7 min. 56 min. 8 min. 40 min. 
Mesa Vibra 02 - - 8 min. 40 min. 

Fonte: Autores (2006). 
 
 
FIGURA 3 - Diagrama para balancear os grupos de trabalho 
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FIGURA 3 - Diagrama para balancear os grupos de trabalho 
 
 SITUAÇÃO ATUAL          SITUAÇÃO MELHORADA 

 
 

 
 
6. Possibilidades de melhorias 
 

Mesmo os processos mais simples podem ser melhorados, principalmente na 
construção civil, na qual a utilização da mão-de-obra, de equipamentos e a repetição de 
tarefas são comuns, porém, por se tratar de atividades com baixo valor agregado dificultam a 
avaliação de seu impacto no custo de produção e acaba-se por deixar em segundo plano sua 
análise no contexto global da produção. 

A relação de melhorias aqui descrita foi levantada a partir da analise de fluxo de 
materiais e pessoas, e quando apresentadas para a gerencia da empresa obtivemos a surpresa 
da resposta que os funcionários não haviam cogitado a existências de gargalos de produção e 
a maior dificuldade em se produzir de outra forma sempre foi o tempo limitado em função do 
volume  diário produção exigido. 

Relação de alterações prevista para implantação imediata, de baixo custo inicial, 
portanto viável para a empresa: 
- muito tempo gasto com o transporte do pó de pedra, pois está estocado a uma distancia de 45 
m do local onde será executada a mistura, na betoneira; 
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- leiaute do canteiro de produção bastante confuso, estando o estoque de materiais prontos, as 
peças em processo de cura e peças em desforma e acabamento muito próxima, possibilitando 
erros no carregamento, com entrega de material ainda não acabado; 
- reduzido espaço para descarga de matéria-prima, dificultando a manobra para os veículos de 
transporte, o que contribui para dificultar as negociações para aquisição de matéria prima em 
fornecedores com preços diferenciados para maiores volumes; 
- ausência de um método definido para produção e orientação dos operários acaba 
condicionando os mesmo à sua experiência na produção artesanal e na falta do mais 
experiente a produção diária fica comprometida; 
- com a falta de padronização variações na qualidade e quantidade de peças produzidas são 
acontecimentos tidos como normais na produção diária; 
- a falta de transparência na programação da produção, não se identificando as causas que 
provocam os pontos de estrangulamento do processo e conseqüentemente não avaliando se há 
possibilidade de melhoria; 
- dificuldade em manter o ritmo de produção, pois interferências causadas por acontecimentos 
inesperados e sem plano alternativo muitas vezes levam a produção ao colapso. 
 
 
7. Vantagens da racionalização 

 
Como as melhorias deveriam a principio não envolver custo expressivos de 

implantação, se concentrou as analises nas etapas de movimentação de carga, tempos de 
esperas, distancias de transporte e padronização  na seqüência de produção, procurando  
sempre obter o acordo dos operários,para que uma vez  definida os novos padrões estes 
fossem realmente obedecidos e incorporados pelos operários. 
 Com  especial atenção para a implantação das modificações iniciais e o cuidado no 
monitoramento das etapas, procurando sempre ressaltar os bons resultados alcançados, foi 
possível obter as seguintes vantagens em relação ao processo inicial:    
- a alteração do leiaute do estoque dos insumos e produtos acabados contribui para a redução 
de percurso; 
- proposição de um sistema linear de produção, concentrando as etapas de carga, mistura, 
moldagem próxima ao estoque de insumos e desforma, acabamento e cura em locais próximo 
ao estoque de produtos prontos, reduzindo com isto as distâncias, tempo de transporte e 
movimentação de produtos (atividades que não agregam valor ao produto final); 
- redução no tempo de processo de 63 minutos para 48 minutos, apoiado pela definição do 
roteiro de produção a ser aplicado, restringindo mudanças aleatórias que normalmente 
provocavam alterações na qualidade do produto final, conforme apresentado na Tabela 3, 
adiante; 
- redução no tempo de espera improdutivo para todos os operários, depois da analise da linha 
de balanceamento da atividade de cada operário e sua respectiva sincronia no processo como 
um todo, conforme apresentado no tabela 3, a seguir. 
 
QUADRO 4 - Redução do tempo de espera 
 
Operários Tempo de espera  

(min) 
Redução de tempo 

(min) 
Economia de tempo 

(%) 
Operário 1 43 14 32,56 
Operário 2 30 10 33,3 
Operário 3 18 10 55,55 

Fonte: Autores (2006). 
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- como o volume de concreto preparado para o traço de 1 saco de cimento é bem superior ao 
consumido por uma unidade de forma metálica, foi proposto o enchimento simultâneo em 
duas formas, aumentando a velocidade de utilização do concreto; 
- aumento na produção diária com o mesmo número de funcionários: 

• processo atual: 6 ciclos de 63 minutos, com produção de 48 palanques; 
• processo melhorado: 8 ciclos de 48 minutos, com produção de 64 palanques. 

- aumento estimado de produção após melhorias implantadas em 33,33%; 
- com duas formas metálicas sendo moldadas, além de aumentar o ritmo, possibilita no caso 
de falha em uma das mesas vibratórias a não interrupção do processo de produção; 
- também é possível a previsão de um plano de manutenção preventivo sem interrupção na 
produção, pois sempre uma das mesas vibratórias estaria em funcionamento. 
 
 
8. Conclusão 
 

A análise do ciclo de produção superficial, como normalmente se pratica nas empresas 
da cadeia de suprimentos da construção civil, não contribui para definição do custo real de 
produção e acaba forçando para que o preço final do produto tenha sua determinação baseada 
pelo preço de mercado. 
 Sendo o sistema proposto, um sistema de análise com baixo custo de implantação, 
adotando soluções simples a partir de observações diretas do processo visando o melhor 
aproveitamento do recurso humano, deveria ser utilizado com maior freqüência na cadeia 
produtiva da construção civil. 
 A racionalização é um processo que, além de definir os procedimentos para execução 
das atividades, contribui para maior participação dos empregados nas decisões sobre os 
processos, assumindo assim uma parcela de responsabilidade na definição e alcance das metas 
propostas. 
 A participação dos empregados na definição do melhor método de produção faz com 
que iniciativas de melhorias sejam constantemente renovadas ao longo do tempo, melhorando 
a eficiência do processo produtivo e possibilitando a melhoria continuada. 
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