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RESUMO 

Esta dissertação pretende estudar o aumento da produtividade associado à introdução/atualização de 

equipamentos eletromecânicos nas atividades de Construção. Além disso, pretende estudar em que 

aspetos a inovação conduz a um aumento de produtividade, também no contexto da Indústria da 

Construção (IC). Tendo em conta a abordagem vincadamente aplicada da dissertação, a mesma foi 

realizada em ambiente empresarial no regime de estágio curricular. 

Inicialmente, a dissertação apresenta o conceito de produtividade mostrando várias abordagens 

realizadas ao longo do tempo sobre esta temática. Pode-se de forma geral dizer que a produtividade pode 

ser medida pelo tempo gasto para transformar uma determinada matéria-prima num determinado 

produto. Apresentam-se também os fatores que influenciam a produtividade, indica-se o que é a 

produtividade no trabalho, estuda-se o estado da produtividade na IC e quais os agentes que a 

influenciam neste setor. Sendo esta dissertação de índole prática foi importante definir também o que é 

controlo direto e indireto de produtividade. Nesta dissertação o controlo de produtividade foi direto e os 

resultados relativos à produtividade são apresentados em horas Homem por unidade de tarefa executada. 

De seguida, apresenta-se o tema de inovação, define-se o conceito, e estuda-se de que forma este 

conceito está presente na IC. Foi possível concluir que a inovação está presente na construção, mas 

como produto final e não como método de desenvolvimento da produtividade na construção. Tendo em 

conta o tipo de abordagem desta dissertação, estudou-se a inovação no desenvolvimento de 

equipamentos para a construção. 

Estudaram-se de forma aplicada três aplicações concretas de equipamentos modernos e inovadores de 

forma comparada com equipamentos ou processos mais “tradicionais”. Na aplicação 1, a fixação direta 

de pregos para calha de alumínio de suporte a tetos em gesso cartonado, comparada com a fixação 

utilizando ancoragens de impacto plásticas, em que este último representa o método mais tradicional. 

Estudaram-se ambos os processos e pode-se concluir que o método da fixação direta é mais rápido e 

produtivo. Esta conclusão foi obtida através do trabalho de campo com controlo direto de produtividade 

em obras de construção reais. Após um estudo económico conclui-se que a fixação direta é uma mais 

valia para qualquer empresa de construção. 

Seguindo a lógica anteriormente referida, apresenta-se a aplicação 2, ferramentas com fio vs ferramentas 

sem fio dedicadas à realização de tarefas (muito comuns na construção ao nível dos acabamentos) de 

perfuração e corte de diversos materiais (no caso estudado em concreto, qual a alimentação elétrica a 

usar numa rebarbadora?). Foi efetuado o mesmo tipo de estudo que foi referido anteriormente tendo-se 

concluído que as ferramentas sem fio têm um melhor desempenho em termos produtivos e aumentam a 

segurança em obra, apresentando no entanto vantagens e inconvenientes que a dissertação discrimina. 

Por último apresenta-se a aplicação 3, nivelamento e alinhamento com ferramentas laser, comparada 

com nivelamento e alinhamento com ferramentas manuais, sendo que o estudo desta aplicação foi de 

carácter mais teórico. Assim sendo, abordam-se as vantagens e desvantagens de cada um dos dois 

referidos processos e tipo de ferramentas, concluindo-se que a utilização de ferramentas laser conduz a 

resultados mais rápidos e precisos. 

Em conclusão, e após o estudo das 3 aplicações, pode-se afirmar que este tipo de estudo é uma mais-

valia para a IC pois demonstra que a inovação é o caminho para o aumento da produtividade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Produtividade, mecanização, inovação, construção de edifícios, acabamento de 

interiores. 
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ABSTRACT  

This dissertation aims to study the increase of productivity associated to the introduction/development 

of electromechanical tools on construction activities. Furthermore, it wants to study which 

characteristics of innovation drive to an increase of productivity, also in the context of the Construction 

Industry (CI). Looking into the strongly applied approach, this dissertation was made in a business 

environment, like a curricular internship. 

First, the dissertation presents the productivity concept showing several methods that were created about 

this thematic during the time. We can say that productivity can be measured by the time spent to 

transform raw material into a specific product. There are factors, which can influence productivity that 

are shown here. It is presented the concept of productivity at work, also, it is studied the status of 

productivity in the CI. Lastly it was studied which agents can influence productivity on the sector. On 

this dissertation, the control of productivity was directly measured and are presented in men hours per 

unit of job done. 

Next, it presents the theme of innovation, it defines the concept, and it studies the status of this concept 

on the CI. It was concluded that the innovation is in construction, not as a process to develop 

productivity, but only as the development of new materials and final products. Considering the approach 

of this dissertation, the innovation related to the development of construction tools was studied. 

Three applications of modern and innovative equipment with more “traditional” equipment or processes 

were studied, with an applied method. On the first application, direct fastening of nails to aluminium 

channel for gypsum board sealing support was compared against fastening with plastic impact anchors, 

the last method represent the more traditional way to do the task. Both processes were studied and 

concluded that the direct fastening process is faster and more productive. This conclusion was reached 

through the fieldwork with direct control of productivity in real jobsites. After an economic study, it 

was concluded that direct fastening is an advantage for any construction company. 

Following the logic previously shown, it is presented the second application, cordless tools against 

corded tools dedicated to the tasks (very common in construction regarding interior finishing) of drilling 

and cutting of different materials (in this case, which kind of power supply do we should use?) With the 

same type of study, it concludes that cordless tools had better performance and increase safety in jobsite, 

showing advantages and disadvantages listed on the dissertation. 

Lastly, the third application focus on levelling and aligning with laser tools compared with levelling and 

aligning with manual tools. The study of this application was a theoretical study, and focus on 

advantages and disadvantages of each process and each kind of tools. It concludes that the use of laser 

tools are faster and more accurate than the use of manual tools. 

In conclusion, after the study of the three applications, it could be said that this kind of study is an 

advantage for the CI, because it showed that innovation is the way to reach higher levels of productivity.  

 

KEYWORDS: Productivity, mechanization, innovation, building construction, interior finishing. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A Indústria da Construção (IC) tem um peso considerável no Produto Interno Bruto (PIB) português e, 

para além disso, é responsável pelo trabalho de uma percentagem elevada da população ativa. Com 

características como estas, a IC deve ser competitiva e manter um índice de produtividade alto, pois 

tem um papel preponderante na economia e na vida da população portuguesa. 

A importância da IC vai muito além do seu peso nos índices económicos. É responsável por responder 

às necessidades humanas e civilizacionais, como por exemplo criar condições para a prática das 

diversas atividades inerentes ao dia a dia das populações. Assim sendo, a IC tem que estar preparada 

para responder de forma célere e eficaz às emergências e necessidades relacionadas com o uso das 

infraestruturas criadas. Mas, estará a IC preparada para dar resposta às solicitações que lhe são feitas? 

Quando se fala na IC, um dos pontos negativos que surge de imediato no pensamento é o constante 

incumprimento de prazos. Tendo em conta este fator surgem várias questões, como por exemplo: 

 Que medidas adotar? 

 Devemos aumentar os prazos? 

 Os prazos atuais são aceitáveis? 

A IC tem alguma resistência à inovação e, deste modo, algumas tarefas básicas da construção, 

indispensáveis a quase todas as áreas da construção, são executadas da mesma forma que eram há 10 

ou 20 anos atrás. Não existem alternativas viáveis? Será que se está a utilizar todo o conhecimento 

existente? Estas e outras questões pertinentes, se obtiverem uma resposta positiva, podem ajudar a 

alterar o estigma existente sobre a IC, que por sua vez pode aumentar a procura dos serviços da 

mesma. 

A produtividade na IC pode ser incrementada, de imediato, de várias formas, de entre as quais 

salientam-se, por exemplo duas, o aumento dos recursos humanos, e a introdução de novos 

equipamentos, sejam eles mecânicos ou manuais. 

A motivação para o tema desta dissertação, surge da experiência pessoal do seu autor, como agente da 

construção. Durante o seu percurso, em várias obras, o autor pôde verificar que, muitas vezes, as 

tarefas da construção eram realizadas por processos que conduziam a índices de produtividade 

inferiores ao desejável ou aceitável. 

O aumento de produtividade é o ponto fulcral para a melhoria do estado da IC. A produtividade na 

construção pode ser incrementada com a melhoria dos sistemas de gestão de obra, mas também com a 

melhoria dos processos de execução, em especial dos seus processos mais básicos. Será que ao longo 
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dos anos a IC tem-se focado de forma suficientemente proactiva nos seus processos produtivos? A 

verdade é que a IC tem-se vindo a focar cada vez mais nos seus processos de gestão internos, e de 

gestão corrente em obra, tendo esquecido aquilo que realmente a alimenta, o processo construtivo. 

Assim sendo, esta dissertação procura focar-se na essência básica da construção, os seus processos 

construtivos, em especial os processos mais elementares, tais como fixações, alinhamentos, 

implantações, perfurações, cortes, etc. 

Para estudar estes processos, após analisar várias possibilidades, recorreu-se à ajuda da Hilti, que 

desenvolve produtos com o objetivo de aumentar a produtividade. A decisão recaiu sobre a Hilti pela 

sua experiência de mercado, e tipo de abordagem ao cliente. 

 

1.2. DISSERTAÇÃO EM AMBIENTE EMPRESARIAL – ESTÁGIO CURRICULAR HILTI 

Esta dissertação foi realizada em ambiente empresarial no regime de estágio curricular. Para que este 

facto fosse possível foi elaborado um contrato de parceria entre a FEUP, o estudante autor da 

dissertação, e a Hilti Portugal Produtos e Serviços Lda. 

A Hilti tem desenvolvido, ao longo dos seus anos de funcionamento, equipamentos para a construção 

civil, com o objetivo de aumentar a produtividade das tarefas da construção, a que esses mesmos 

equipamentos se associam, e consequentemente aumentar também a produtividade das empresas de 

construção. Para além dos equipamentos, e mais recentemente, a Hilti estendeu a sua ação ao ramo dos 

serviços, nos quais desenvolve soluções com o mesmo objetivo dos seus equipamentos, aumentar a 

produtividade (HILTI, 2017g). 

Tendo em conta o objetivo comum desta dissertação e da Hilti, contribuir para o aumento da 

produtividade de tarefas simples da construção, foi então elaborada a parceria acima referida. 

 

1.3. ÂMBITO E OBJETIVOS 

Esta dissertação foi inicialmente pensada como um estudo ligado, em termos âmbito, à produtividade e 

à mecanização. Uma vez que a literatura disponível sobre mecanização é relativamente antiga, a mais 

recente encontrada tem mais de 20 anos, o conceito de mecanização, nesta dissertação, evoluiu para o 

conceito de inovação. Assim sendo, esta dissertação baseia-se nos conceitos de produtividade e 

inovação. 

Um dos objetivos desta dissertação passou por estudar alternativas à forma mais comum como 

algumas tarefas, transversais da construção, são executadas, e demonstrar se essas alternativas são 

viáveis ou não. Para a realização deste estudo foram analisadas três aplicações do quotidiano da 

construção, focando-se o estudo nos rendimentos obtidos na realização de tarefas concretas em obra. O 

foco das tarefas em causa foi a construção nova e a reabilitação e construção de edifícios, com maior 

incidência no acabamento de interiores. 

Para o estudo em causa foram utilizadas as ferramentas Hilti, quer na realização das tarefas da forma 

mais comum, quer da forma alternativa mais mecanizada que se pretendeu estudar. Deste modo 

diminuiu-se o número de variáveis que possam afetar a obtenção de dados. 

Para além do objetivo acima referido, outro objetivo desta dissertação passou por perceber o estado em 

que se encontra a produtividade da IC e de que forma é avaliada. Por último, esta dissertação também 

teve como objetivo estudar como se encontra a inovação na construção, de que forma evoluiu e quais 

os seus previsíveis próximos desenvolvimentos no mundo dos equipamentos para a construção. 
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1.4. METODOLOGIA DE ESTUDO E BASES DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

Sendo esta dissertação de índole prática, ela baseia-se na investigação. A investigação foi conduzida 

da seguinte forma. Foi realizado um estudo qualitativo sobre 1 das 3 aplicações estudadas baseado em 

duas tarefas da construção. A cada uma das restantes 2 aplicações a estudar foi atribuída uma tarefa, 

que foi realizada de 2 formas distintas, a que se chamou processos. Primeiramente a tarefa foi 

realizada da forma que é mais comum ser executada, primeiro processo mais manual e tradicional. De 

seguida efetuou-se a mesma tarefa, mas com a utilização de equipamentos teoricamente mais 

produtivos e rentáveis, segundo processo. Para cada um dos processos registaram-se os seguintes 

dados: 

 Dados da obra; 

 Equipamento necessário; 

 Elementos de desgaste; 

 Consumíveis gastos; 

 Quantidade de tarefa executada (ml ou m2); 

 Recursos humanos presentes na execução; 

 Tempo de execução; 

 Dificuldades e imprevistos que ocorreram durante a execução. 

Com os dados obtidos, conseguiu-se estimar o custo, excluindo materiais e matérias-primas de valor 

igual nos dois processos, para a realização de uma quantidade unitária dessa mesma tarefa, assim 

como os rendimentos associados à execução dessa tarefa. 

Com os rendimentos e custos obtidos, determinou-se a quantidade de tarefa a executar de forma a 

amortizar o custo do equipamento para a execução pelo segundo processo, processo esse que se 

pressupõe que seja mais produtivo. 

A base de trabalho para os estudos acima referidos foi a recolha de dados em obra. 

Para além do estudo prático já referido, foi efetuado um estudo teórico sobre produtividade e outro 

sobre inovação. Ambos os estudos tiveram como base a pesquisa bibliográfica. A pesquisa elaborada 

para estes temas foi realizada na biblioteca da FEUP e nas plataformas eletrónicas com as quais a 

biblioteca da FEUP tem parceria. 

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação que aqui se apresenta é composta por sete capítulos distintos, nos quais se pretende de 

forma estruturada apresentar a resposta às questões anteriormente referidas, e cumprir os objetivos que 

já antes foram definidos. 

O primeiro capítulo apresenta uma breve introdução sobre a IC e a sua relação com as populações, a 

importância que tem nas suas vidas e como esta se insere no seu quotidiano. Este capítulo apresenta 

também a motivação para a realização desta dissertação e o contexto do seu desenvolvimento 

(dissertação em ambiente empresarial). Para além disto, este capítulo indica o âmbito e objetivos da 

dissertação, uma explicação sobre o método de trabalho utilizado e bases do trabalho, e uma descrição 

da estrutura da mesma. 

No capítulo 2 faz-se uma exposição sobre produtividade. Este capítulo pretende demonstrar o que é a 

produtividade, a sua importância, e de que forma se pode medir. Também se aborda neste capítulo a 

produtividade na construção. 
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O capítulo 3 por sua vez tem o propósito de fazer uma exposição sobre o tema inovação. Pretende-se 

assim demonstrar o que é a inovação, o seu peso na IC e como se relaciona com o desenvolvimento de 

equipamentos para a construção. 

Os capítulos 4 e 5 são os capítulos onde se descreve o estudo prático realizado. Em cada um destes 

capítulos é analisada uma aplicação do quotidiano da construção. Nestes capítulos descrevem-se as 

tarefas com as quais foi feito o estudo e os dois processos de execução das mesmas. Apresentam-se 

resultados de rendimentos obtidos, pelos dois processos de execução, e uma estimativa de quantidade 

de tarefa a executar para amortizar o investimento na aquisição do equipamento necessário para a 

realização da tarefa pelo processo mais produtivo. Além disso apresenta-se também uma análise global 

das conclusões obtidas. 

O capítulo 6 pretende descrever de forma qualitativa a utilização de ferramentas laser em detrimento 

de ferramentas manuais uma vez que, devido à dificuldade de encontrar obras em tempo útil com as 

características desejadas para este estudo, não foi possível fazer um estudo idêntico ao dos capítulos 

anteriores. Assim sendo, neste capítulo abordam-se vantagens e desvantagens, ganhos de 

produtividade e características das ferramentas laser que podem conduzir a melhores resultados por 

parte das empresas de construção. 

Por último, no capítulo 7 apresentam-se as conclusões desta dissertação. 
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2  
PRODUTIVIDADE 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

O sucesso de qualquer indústria está intimamente relacionado com a produtividade dessa mesma 

indústria, e a IC não é exceção. 

A produtividade é uma das ferramentas de auxílio à decisão, pois através dela poderemos saber o 

rendimento de processos, pessoas e equipamentos. 

Conforme refere Souza (2000), a mão-de-obra participante nas obras de construção civil tem um peso 

muito elevado no custo final de um projeto, e associado ao facto de serem recursos humanos, torna-se 

no recurso mais importante numa obra de construção civil.  

Se aliarmos a referência acima indicada com o facto de a produtividade ser uma ferramenta de auxílio 

à decisão pode-se concluir que “a medição da produtividade pode ser um instrumento importante para 

a gestão da mão-de-obra” (Souza, 2000). 

De acordo com Costa et al. (2006), a interrogação sobre os processos produtivos e posterior adoção de 

medidas sobre os mesmos, no sector da construção civil, é o reflexo do movimento mundial que visa 

aumentar a qualidade de produtos e serviços. Estas medidas podem interferir diretamente com a 

produtividade das diferentes indústrias. 

 

2.2. CONCEITO DE PRODUTIVIDADE 

De acordo com Sink (1985) a produtividade é a relação que existe entre os outputs que são criados de 

um sistema e todos os inputs necessários para os criar (recursos humanos, financeiros, materiais, 

energia e conhecimento). Assim sendo, pode-se concluir que produtividade é uma relação entre o que 

é produzido durante um determinado período de tempo e os recursos gastos para a produção (ver 

figura 2.1). 
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Figura 2.1. – Conceito de produtividade (Sink, 1985). 

 

A definição anteriormente apresentada, embora seja antiga, é uma definição muito abrangente do 

conceito, tendo bastante aceitação por parte de diversos autores. No entanto, outros autores 

apresentam-na de forma mais simples e sucinta como podemos ver de seguida. 

“Produtividade é a quantidade de bens ou serviços produzidos por um fator de produção, ou seja, é a 

relação entre produtos ou serviços (saídas) e insumos (entradas) ” (Oliveira, 1997). 

Segundo Souza (1998), a produtividade é a eficiência com que se transforma entradas em saídas num 

processo produtivo, mas Souza (1998) vai ainda mais longe, ao dizer que com esta definição, e mais 

concretamente na IC, o estudo da produtividade pode ter diferentes abordagens. Assim sendo, e 

segundo o autor, em função do tipo de recurso de entrada do processo produtivo, pode-se avaliar a 

produtividade do ponto de vista físico, financeiro ou social, conforme sejam os recursos materiais, 

financeiros (quantidade de investimento) ou esforços sociais respetivamente. Quando se fala em 

análise física esta refere-se a mão-de-obra, materiais e equipamentos, análise financeira refere-se aos 

elementos da análise física acrescida do investimento financeiro, e no que toca à análise social 

adiciona-se os esforços da sociedade conforme se mostra na figura 2.2. 

Figura 2.2. – Diferentes abrangências do estudo da produtividade (Souza, 2000) 
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Araújo (2000) considera que produtividade é a eficiência com que se dá a transformação de entradas 

em saídas durante um determinado processo produtivo, como se pretende mostrar na figura 2.3. 

 

Figura 2.3. – Relação entre entradas e saídas num processo produtivo, adaptado de Araújo (2000). 

 

A definição anteriormente apresentada é simples e com ela pode-se transformar qualquer tipo de 

atividade produtiva, passível de melhorar em termos de produtividade. Para além disso torna-se o 

conceito de produtividade mais abrangente. 

François Quesnay, Adam Smith e David Ricardo economistas de renome dos séculos XVII e XVIII 

lançaram o conceito de produtividade com o objetivo de desmistificar o significado de rendimento no 

trabalho. Mais tarde, este conceito chega a Portugal, com a entrada do país para a União Europeia, 

com a necessidade de utilizar da melhor forma os recursos económicos disponibilizados, assim como 

de organizar os seus benefícios. Mesmo assim, e à custa de mão-de-obra barata, a competitividade era 

garantida, pondo assim de lado o conceito (Ramos, 2003). 

“Em termos mais formais a União Europeia define que a produtividade do trabalho corresponde à 

quantidade de trabalho necessária para produzir uma unidade de um determinado bem” (Querido, 

2013). 

Nos dias de hoje, o termo produtividade continua longe de ter um consenso acerca do seu significado, 

mas ao longo do tempo foram surgindo várias propostas de definição para este conceito. Dentro das 

várias propostas existem dois grandes tipos de conclusões quanto ao aumento da produtividade. Um 

grupo de autores aponta que para um aumento da carga de trabalho existirá um consequente aumento 

de produtividade. Por outro lado, um outro conjunto de autores defendem que a produtividade aumenta 

apenas se as condições laborais forem melhoradas (Martins, 2013).  

 

2.3. FATORES QUE INFLUENCIAM A PRODUTIVIDADE 

A produtividade é variável dentro de uma indústria, ou até mesmo de uma empresa. Assim sendo 

conclui-se que existem fatores que podem influenciar a produtividade. Os fatores que influenciam a 

produtividade não variam de país para país, mas cada um deles pode ter mais ou menos influência, 

consoante o país em causa. 

Tendo em conta este facto existem várias opiniões sobre esta matéria. 

Gago et al. (2003) indica que em Portugal se podem identificar cinco fatores determinantes, sendo 

eles: 

 A formação dos empresários portugueses; 

 A qualificação profissional dos colaboradores; 

 A inovação tecnológica e comercial; 

 As infraestruturas; 

 As políticas nacionais. 

Um estudo realizado na Universidade de Calgary, referido por Querido (2013), elaborou uma lista com 

51 fatores que afetam a produtividade na construção, e dividiu-os em 3 grandes grupos: 

 Humanos; 
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 Externos; 

 Gestão. 

Os fatores humanos são relacionados com os trabalhadores, motivação, espírito e trabalho de equipa 

entre outros. 

Os fatores externos são todos os fatores que não são controláveis pela empresa, como leis laborais, 

condições climatéricas, mudanças nos projetos ou contratuais. 

Por último os fatores de gestão estão relacionados com estratégia empresarial. Fatores como gestão de 

prazos, horários de trabalho ou condições de trabalho oferecidas. 

Um outro estudo, realizado no Brasil por Martins (2013), indica sete fatores que podem influenciar a 

produtividade na construção, e são os seguintes: 

 Capacidade e treino da mão-de-obra – O grau de formação e especialização dos operários é 

fundamental para que o processo construtivo seja mais eficiente e exista o mínimo de 

desperdício quer de matérias-primas, quer de tempo; 

 Metodologia de trabalho usada – o método de trabalho usado em cada tarefa deve ser o mais 

indicado para a realização da mesma, tendo em conta as características da obra, e as condições 

em que a tarefa é realizada; 

 Disposição do estaleiro – a boa organização de um estaleiro é fundamental para que não 

existam perdas de tempo à procura de equipamentos, materiais e consumíveis, mas também 

para que não haja constrangimentos pela circulação dentro do estaleiro, assim como seja 

possível a montagem de estruturas provisórias nos locais mais adequados para a execução das 

tarefas de construção sem prejudicar o bom funcionamento do estaleiro; 

 Práticas de Gestão e de Controlo – a realização de ações de controlo e gestão é uma boa forma 

de garantir que as tarefas são executadas nos prazos previstos e na ordem correta, para que se 

diminua a quantidade de tempos mortos; 

 Processos de Produção – Em obra existem tarefas que são repetitivas, no que toca a execução 

dessas tarefas deve-se procurar um processo de execução sistemático com o objetivo de 

aumentar a velocidade de desenvolvimento da tarefa em causa, e assim aumentar o rendimento 

da mesma. A execução repetitiva torna os trabalhadores mais especializados numa 

determinada tarefa; 

 Utilização de Matéria-Prima – A utilização de matérias-primas deve ser racionalizada de 

forma a diminuir os desperdícios e assim diminuir o custo com matérias-primas; 

 Estrutura Organizacional da Empresa – Ter uma estrutura organizada dentro da empresa, ao 

nível de controlo de custos e controlo de motivação de funcionários é um bom ponto de 

partida para ter uma equipa produtiva com bom rendimento. 

Tendo em conta tudo o que foi referido, pode-se concluir que a produtividade é influenciada de várias 

formas e por várias vertentes. 

  

2.4. PRODUTIVIDADE NO TRABALHO 

Não existe produtividade sem trabalho, logo pode-se afirmar que não é possível desagregar o conceito 

de trabalho da noção de produtividade. Como já foi referido, produtividade é o rendimento resultante 

do quociente entre bens produzidos e os meios utilizados (Ramos, 2003). Assim sendo, a 

produtividade no trabalho pode ser calculada através da equação seguinte. 

    

  (2.1) 



Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 9 

A produtividade no trabalho também é afetada pelos fatores referidos no ponto anterior. 

 

2.5. PRODUTIVIDADE NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A inovação é um dos fatores chave para o aumento de produtividade e competitividade. Esta não 

significa necessariamente alterações na tecnologia de produto ou processo, podendo visar apenas o 

alcance de vantagens sobre os demais concorrentes, seja no domínio das relações laborais, 

contabilidade ou em aspetos comerciais (Rosegger, 1985), referenciado por Simões (2002). 

Conforme já foi referido, a IC tem alguma resistência à inovação, mas ao longo do tempo tem-se 

vindo a verificar uma baixa tendência para alterar este comportamento. Ainda assim, se compararmos 

a IC Portuguesa com a IC de outros países verifica-se que ainda existem diferenças significativas no 

que toca á utilização e aplicação de novas tecnologias e práticas de gestão. Esta diferença resulta de 

facto de o sector da construção português privilegiar o trabalho pouco qualificado, que resulta em 

pouco aproveitamento das possibilidades e potencialidades da inovação. 

Com o crescente aumento da competitividade no setor as grandes empresas começaram a ter mais em 

conta a produtividade, passando a melhorar continuamente os seus processos construtivos e recorrendo 

à inovação. 

Oliveira (1997) apresenta 3 razões que nos indicam a importância de conhecer a produtividade nas 

obras de construção civil: 

 Conhecer a produtividade é importante para que se possa estimar o custo de projetos futuros. 

“A medição da produtividade de obras passadas é provavelmente a melhor forma de estimar 

os custos de futuros projetos”(Oliveira, 1997); 

 Determinar a produtividade é importante para que se possa planear obras, tendo como base 

parâmetros reais; 

 A aferição regular dos parâmetros da produtividade é essencial para elaborar programas de 

intervenção e melhorar processos produtivos. 

Não se pode falar em produtividade de um determinado setor sem referenciar os agentes que a 

influenciam nesse mesmo sector. No setor da construção civil intervêm vários agentes que podem 

influenciar a produtividade, quer em obra quer nas próprias empresas, estes agentes são: 

 Dono de obra; 

 Projetistas; 

 Empreiteiro; 

o Subempreiteiros; 

o Mão-de-obra; 

 Fiscalização; 

 Entidades legais; 

 Fornecedores diversos; 

 Agentes financeiros. 

Cada um destes agentes tem um papel ativo no desenvolvimento de um produto de construção civil. 

Todos eles são essenciais para o bom funcionamento de um processo construtivo. Assim sendo, para 

que o produto seja realizado de forma produtiva e com qualidade, cada agente deve ter em mente a 

palavra-chave “produtividade” para agir da forma mais correta durante a sua intervenção no processo 

produtivo e na interação com os restantes agentes do setor. 

A repetição e aprendizagem por parte da mão-de-obra de qualquer sector tem influência na 

produtividade ao aumentá-la e o sector da construção civil não é exceção. Segundo Oliveira (1997), a 
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experiência, conduz a um aumento de rendimento e produtividade. Para além desta referência, o autor 

enuncia as razões para a aprendizagem: 

 Familiarização com o trabalho; 

 Melhor coordenação da equipa e dos equipamentos; 

 Melhor coordenação do trabalho; 

 Melhor gestão e supervisão no dia-a-dia; 

 Desenvolvimento de melhores processos de execução; 

 Melhores formas de resolução de tarefas; 

 Menores alterações aos trabalho e redução de trabalho a refazer. 

Como já foi referido a inovação tem um papel preponderante no aumento de produtividade, assim 

sendo apresenta-se agora alguns fatores que são entraves à inovação, referidos por Simões (2002): 

 Indiferença e desconfiança dos quadros e gestores das empresas para assumir novas 

responsabilidades; 

 Poucos recursos humanos qualificados e desmotivação dos mesmos; 

 Dificuldade e aversão à mudança de métodos de gestão e produção; 

 Convicção de superioridade perante a concorrência; 

 Fraca orientação da investigação para a inovação, a par da pouca cooperação com a 

comunidade de investigação e desenvolvimento (I&D); 

 Dificuldades de financiamento; 

 Pouco apoio estatal. 

Costa et al. (2006) relata que os vários esforços que a grande parte dos países industrializados estão a 

canalizar para o crescimento da qualidade e produtividade industrial, baseados em grande parte na 

certificação ISO 9000, têm tido dificuldade em ser implementados no sector da construção civil, 

devido essencialmente a produção não repetitiva, característica do sector. 

A grande maioria das empresas de construção são pequenas e médias empresas, logo a produtividade 

no setor está diretamente relacionada com a produtividade destas empresas. 

Para Fonseca (2008), existem algumas características nas Pequenas e Médias Empresas (PME) da IC 

que afetam de forma direta a produtividade das mesmas: 

 Baixo grau de qualificação de recursos humanos; 

 Os gastos com materiais e matérias-primas são mais elevados do que nas empresas de maior 

dimensão, pois as empresas de maior dimensão beneficiam de um maior desconto gerado pela 

compra em grandes quantidades; 

 Delegar, de forma corrente, responsabilidades aos trabalhadores, mesmo até níveis baixos na 

hierarquia empresarial; 

 A não existência de barreiras de cooperação e comunicação; 

 Não padronizar e uniformizar procedimentos; 

 Baixo nível de fiscalização e controlo da produção em estaleiro; 

 Baixo dinamismo empresarial; 

 Elevada concorrência interna e externa, em especial por parte de Espanha, associada à grande 

competitividade das empresas estrangeiras; 

 Investimentos de grande escala exigem uma grande poupança e um elevado prazo de 

amortização; 

 Fraca consistência a nível financeiro na gestão do dia-a-dia, agravada pela demora nos 

pagamentos por parte dos clientes; 
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 Pouco investimento em I&D; 

 Baixo número de parcerias/cooperações com universidades e outras empresas de construção; 

 Dificuldade de dedicação a tarefas básicas de investigação, desenvolvimento tecnológico e 

formação profissional; 

 Pouco domínio de fatores dinâmicos da produtividade; 

 Baixo nível tecnológico dos equipamentos utilizados; 

 Pouco rigor no cumprimento de prazos de execução e controlo de padrões de qualidade; 

 Incumprimento das regras de higiene e segurança no trabalho; 

 Fatores de índole macroeconómica, quer a nível nacional quer internacional, que condicionam 

o desenvolvimento produtivo; 

 Baixa qualidade dos projetos, normalmente as empresas de maior dimensão apresentam 

projetos de qualidade superior. 

Em Portugal o sector da construção civil, durante muito tempo, não deu a devida atenção à questão da 

produtividade. As soluções adotadas, ao longo desse tempo, para problemas relacionados com a 

produtividade eram encarados de forma leviana, muitas vezes atribuindo culpas aos encarregados de 

obra, e muitas vezes colmatando os problemas económicos com a utilização de materiais de baixa 

qualidade comprometendo desta forma a qualidade dos produtos finais (Silva, 2009). 

Para reduzir os custos de produção é necessário reduzir o uso de matérias-primas, materiais e mão-de-

obra. Existem várias formas para aumentar a produtividade. Uma delas passa por contratar mão-de-

obra especializada, e na IC acontece precisamente o contrário, valoriza-se a mão-de-obra pouco 

especializada por ser barata. Outra forma de aumentar a produtividade seria adotar técnicas e 

processos construtivos mais rápidos, que garantam o mesmo nível de qualidade, ou até mesmo um 

nível de qualidade superior. 

Por último a produtividade também pode ser incrementada com o recurso a equipamentos 

especializados, que mesmo obrigando a um investimento avultado, esse investimento pode ser 

amortizado ao fim de pouco tempo, pois é compensado pela redução de tempo na execução de tarefas 

de construção com esses equipamentos. Deve-se salientar neste ponto também que atualmente a falta 

de qualificação da mão-de-obra na construção civil é um dos problemas que a IC dos países mais 

desenvolvidos está a tentar combater sendo este um grande fator de improdutividade nas obras de 

construção civil (Silva, 2009). 

“A produtividade na construção civil pode ser definida como sendo a quantidade de trabalho realizada 

num determinado tempo, normalmente em horas, atendendo à relação entre recursos utilizados e 

recursos obtidos” (Cunha, 2011). 

De acordo com Zubizarreta et al. (2017), existem algumas características do sector da construção, 

como a natureza do produto construído, a forma de contratação ou a forma de gestão, que fazem com 

que os índices de produtividade pareçam baixos. Por estas razões o setor tem vindo a ser criticado por 

estes resultados, que são fruto da pouca interação entre os vários agentes do processo construtivo. 

A IC, de forma a melhorar os seus resultados produtivos, deve avaliar os seus processos produtivos e 

procurar pontos de melhoria. Ao melhorar esses pontos a IC coloca-se lado a lado com as restantes 

indústrias. 

 

2.6. CONTROLO DIRETO E INDIRETO DE PRODUTIVIDADE  

Na construção existem várias barreiras ao aumento de produtividade. Essas barreiras, já referidas 

anteriormente, vão desde o custo de materiais e matérias-primas até à falta de qualificação da mão-de-
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obra. Para que se consiga avaliar, de forma correta, qual a maior barreira de uma determinada empresa 

ao aumento de produtividade, é necessário fazer um controlo dessa mesma produtividade. 

O controlo da produtividade pode ser feito de forma direta ou indireta. 

 

2.6.1. CONTROLO DIRETO DE PRODUTIVIDADE 

O principio básico do controlo direto de produtividade é a presença, isto é, quem avalia deve estar o 

mais presente possível durante a execução da tarefa na qual quer controlar a produtividade. O controlo 

direto assenta em 3 funções: 

 Projeto; 

 Planeamento; 

 Controlo. 

O projeto é a função mais abrangente das 3 apresentadas. O projeto deve satisfazer as necessidades do 

seu utilizador, isto é, deve dar toda a informação que o utilizador necessita para a sua execução. Esta 

informação é dividida em 3 campos, que são: âmbito, prazo e orçamento. 

O âmbito está relacionado com o trabalho a ser executado, quantidade e qualidade do mesmo. O prazo 

é, como o próprio nome indica, o prazo de conclusão dos trabalhos previstos em projeto, prazo este 

que deve, sempre, ser respeitado. Para que o prazo seja cumprido deve ser definido e respeitado um 

plano de trabalhos lógico e exequível das atividades a executar. O orçamento é o custo tendo em conta 

a mão-de-obra gasta, e os materiais e equipamentos utilizados na execução do projeto. 

De seguida surge a função planeamento. Esta função é o encadeamento lógico e minucioso de todas as 

tarefas a serem executas. O planeamento pode ser dividido em planeamento de projeto e planeamento 

de execução. O planeamento de projeto tem como principal dificuldade entender a natureza do projeto 

e definir prioridades. O planeamento de execução, por sua vez, como engloba muito detalhes, 

nomeadamente planeamento de estaleiro, mão-de-obra, equipamentos, entre outros, acaba por criar 

dificuldades pela quantidade mais do que pela complexidade. 

Como última função surge o controlo, o controlo é tanto melhor quanto maior for a sua persistência e 

regularidade. O objetivo desta função é monitorizar todos os recursos, tarefas e processos existentes 

em estaleiro de obra. Esta monitorização passa por mão-de-obra, materiais, equipamentos prazos e 

custos. O controlo é realizado com o principal objetivo de garantir um produto final que vá de 

encontro às exigências do cliente. 

Assim sendo, o controlo direto de produtividade passa por um controlo presente, em obra, das tarefas 

em execução incluindo mão-de-obra, materiais gastos e equipamentos utilizados (Martins, 2013). 

 

2.6.2. CONTROLO INDIRETO DE PRODUTIVIDADE 

Ao contrário do controlo direto, o controlo indireto de produtividade assenta num processo 

relacionado com resultados. O controlo indireto de produtividade estima a produtividade através dos 

resultados obtidos, isto é, para este tipo de controlo de produtividade a presença não é um ponto 

fundamental. A grande dificuldade deste tipo de controlo é conseguir perceber durante a execução da 

obra que uma determinada tarefa não está a correr conforme o planeado uma vez que este tipo de 

controlo não acompanha a execução. Como este método de controlo não acompanha a execução, 

torna-se difícil perceber quais os pontos a melhorar num processo de execução (Martins, 2013). 
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𝑡(ℎ𝐻) = ℎ ∗ 𝐻 

2.7. MEDIR A PRODUTIVIDADE  

Segundo Ganesan (1984), a produtividade (relação entre saídas e entradas) pode ser medida como 

produtividade dos recursos de qualquer tipo de entrada da construção tais como mão-de-obra, 

equipamentos ou materiais, ou a produtividade total dos fatores (PTF), como, por exemplo, as saídas 

(outputs) por trabalho aplicado e todos os outros fatores de entradas mensuráveis como materiais, 

capital, energia, etc. 

Oliveira (1997) diz que a produtividade é medida através de índices relativos a uma razão entre uma 

quantidade de produção e o tempo decorrido no processo produtivo para produzir essa quantidade.  

No entanto, Oliveira (1997) afirma que na construção civil esses índices são medidos de forma inversa 

do anteriormente referido, isto é, homens-hora gastos na execução de uma determinada tarefa da 

construção, tais como homens-hora por m2 de alvenaria produzida, ou então homens-hora por m2 de 

obra. 

Mais tarde, Souza (2000) afirmou que: “a forma mais direta de se medir a produtividade diz respeito à 

quantificação da mão-de-obra necessária (expressa em homens-hora demandados) para se produzir 

uma unidade da saída em estudo (por exemplo, 1 m2 de revestimento de argamassa de fachada) ”. 

A medição da produtividade dá ao gestor de uma indústria informação sobre o desempenho que os 

seus trabalhadores estão a ter enquanto parte do processo produtivo. Só é possível melhorar o processo 

de execução de uma determinada tarefa se tivermos uma avaliação física sobre a tarefa a melhorar. A 

ferramenta base para a produtividade é a sua medição (Martins, 2013). 

Tendo em conta o que foi referido anteriormente, pode-se afirmar que a produtividade na construção 

pode também ser medida através da opinião dos empreiteiros, ao longo do tempo. Foram realizados 

vários estudos deste tipo, segundo Branco (2014). 

Mais recentemente tem sido desenvolvido outro tipo de estudo relativo à performance das indústrias, 

refletindo também os índices de produtividade. Este tipo de análise é feito por indicadores de 

desempenho, cada indicador reflete o desempenho da indústria relativamente ao esperado. Estes 

indicadores dão uma visão mais geral da produtividade em cada campo da indústria em estudo. Em 

alguns países este tipo de indicadores tem muita importância, tendo uma análise de benchmark, na IC 

este tipo de análise está associado ao conceito de Lean Construction. 

 

Nesta dissertação a produtividade foi obtida através de controlo direto e medida da seguinte forma: 

 Regista-se o número de operários (homem (H)) envolvidos na execução da tarefa; 

 Regista-se o tempo decorrido na execução da tarefa em horas (h); 

 Regista-se a quantidade de tarefa (Q) executada fisicamente (ml ou m2); 

 Obtém-se a quantidade efetiva de tempo de trabalho (t) em horas-homem (hH) através da 

seguinte equação: 

 

(2.2)                                  

Onde h representa o número de horas e H o número de operários. 

 De seguida calcula-se a produtividade (P) em hH/m2 relativa à mão-de-obra através da 

seguinte equação: 
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𝑃 =
𝑡

𝑄
 

Processo
Número de 

operários (H)

Tempo de 

execução (h)

Tempo 

efetivo t (hH)

Quantidade 

de tarefa 

(m
2
)

Produtividade 

P (hH/m
2
)

X 2 4 8 20 0.4

Y 3 3 9 30 0.3

Z 4 2 8 20 0.4

…

 

 

 

(2.3) 

Onde P é o índice de produtividade em hH/m2, t o tempo efetivo em hH e Q a quantidade de 

trabalho realizado. 

 Os dados obtidos desta análise são colocados numa tabela do tipo da que se apresenta de 

seguida; 

 

Tabela 2.1 – Dados para cálculo de produtividade e respetivo cálculo de produtividade (exemplo) 

 

Neste tipo de medição a Produtividade (P) é tanto melhor, quanto menor for o seu valor, pois indica o 

tempo necessário para a realização de uma quantidade unitária de trabalho. 
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3 
INOVAÇÃO 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Porto Editora (2017a), inovação é: 

 “ato ou efeito de inovar”; 

 “introdução de qualquer novidade na gestão ou no modo de fazer algo”; 

 “mudança”; 

 “renovação”; 

 “criação de algo de novo”; 

 “descoberta”. 

Esta definição é unanime nos vários dicionários da língua portuguesa. Assim sendo pode-se afirmar 

que inovação é o conceito base para o desenvolvimento da sociedade em geral. 

Muitas vezes o conceito de inovação é entendido como sendo um sinónimo de invenção. Embora 

sejam conceitos semelhantes os mesmos não devem ser confundidos, (Albuquerque, 2014). Segundo a 

Porto Editora (2017b), invenção é: 

 “ato de inventar”; 

 “criação”; 

 “coisa inventada”; 

 “invento”; 

 “faculdade de inventar”; 

 “criatividade” 

 “imaginação criadora”. 

Como se verifica os dois conceitos são próximos, mas diferentes. 

Nesta dissertação o conceito de inovação é um conceito central, uma vez que se procura a melhoria de 

processos de execução utilizando equipamentos mais inovadores, que têm como objetivo o aumento da 

produtividade na execução de tarefas específicas. De seguida pretende-se mostrar o que a literatura diz 

sobre este conceito em geral, descrever o conceito e de que forma evoluiu o seu significado ao longo 

do tempo. Da mesma forma pretende-se associar este conceito à IC. É importante perceber se existe e 

de que forma a inovação está enraizada na IC. 

Por último pretende-se associar o mesmo conceito ao desenvolvimento de equipamentos para a 

construção, pois esta dissertação baseia-se no estudo de produtividades associadas a equipamentos 

para a construção. 



Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 16 

3.2. CONCEITO DE INOVAÇÃO 

O termo inovação tem vindo, nos últimos anos, a ser cada vez mais utilizado, e no que toca a políticas 

comerciais tem assumido um papel de especial importância. Apesar de ser um conceito relativamente 

atual é difícil associar uma única definição que seja inequívoca e suficientemente abrangente (Ferreira, 

2008).  

O conceito de inovação, como qualquer outro pode ser aplicado em diferentes áreas, sejam elas 

economia, gestão, engenharia, entre outras. Esta característica torna o conceito difícil de explicitar 

(Albuquerque, 2014). 

A definição mais geral do conceito é a que já foi indicada no ponto anterior e que consta nos vários 

dicionários, mas esta definição não deixa de ser um pouco vaga. Tendo em conta este facto 

apresentam-se de seguida algumas definições encontradas na literatura disponível, tais como: 

 “a geração, aceitação e implementação de novas ideias, processos, produtos ou serviços” 

(adaptado de (Thompson, 1965)); 

 “uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo por um indivíduo ou uma outra 

unidade de adoção” (adaptado de (Rogers, 1995)); 

 “uma ideia, um esboço ou um modelo para um novo ou melhorado dispositivo, processo, 

produto ou sistema” (adaptado de (Freeman e Soete, 1997)); 

 “é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado (bem ou serviço), 

ou processo, um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 

de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (adaptado de 

(OCDE, 2005)); 

Todas estas definições foram também citadas por Albuquerque (2014), que também indica que para 

que o conceito seja mais percetível, alguns autores assumem que é necessário a divisão da inovação 

quanto à sua natureza.  

Da mesma forma, Ferreira (2008) refere que é frequente associar o conceito de inovação a aspetos 

tecnológicos, mas este conceito não se esgota na tecnologia. Existem conceções sobre este conceito, 

que são mais gerais e abrangentes. As mesmas englobam todo o tipo de mudanças, tais como 

alterações de organização e formas de trabalhos e gestão. 

Desta forma apresentam-se de seguida algumas formas de divisão do conceito “inovação”, segundo 

outros autores. 

Segundo Albuquerque (2014), Thompson (1965) divide inovação nos seguintes 5 tipos: 

 Novo produto; 

 Novo método de produção; 

 Novo mercado; 

 Nova organização; 

 Nova fonte. 

Da mesma forma, Albuquerque (2014) afirma que Afuah (2003) dividiu inovação em 3 tipos quanto à 

sua natureza: 

 Inovação Tecnológica – abrange não só novos produtos e serviços, mas também novos 

processos e equipamentos utilizados para a produção; 

 Inovação de Mercado – engloba os melhoramentos de campanhas de marketing tendo em 

conta o produto, preço, local e promoção do mesmo; 
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 Inovação Organizacional – tal como refere o autor anterior abrange a criação e melhoramentos 

da estrutura da empresa baseados nas estratégias, sistemas e pessoas nas organizações. 

Mais tarde, tal como refere Albuquerque (2014),a OCDE (2005) dividiu inovação em 4 diferentes 

naturezas, sendo elas: 

 Inovação de Produto – introdução no mercado de um bem ou serviço novo, ou melhorado 

relativamente ao que se esperava deste bem ou serviço; 

 Inovação de Processo – introdução de métodos de produção, ou distribuição, novos ou 

melhorados e que originem menores custos de produção ou aumentos de qualidade de 

produção; 

 Inovação de Marketing – introdução de novo método de marketing que pode envolver 

mudanças no produto, embalagem, método de promoção ou preço; 

 Inovação Organizacional – introdução ou alteração na organização da empresa com o objetivo 

de melhorar o desempenho da mesma, reduzindo custos e aumentando a satisfação no local de 

trabalho. 

É importante destacar que com estas divisões do conceito, pode-se afirmar que a inovação não se 

concentra apenas nos produtos, embora seja frequentemente associada apenas a produtos. Apresenta-

se na figura 3.1. um diagrama que define as etapas a considerar na inovação de produtos que, embora 

tenham sido pensadas para o produto, podem ser aplicadas às várias naturezas da inovação. 

 

Figura 3.1. – Etapas a considerar na inovação de produtos (Ferreira, 2008) 

 

Para além da divisão da inovação por natureza, a sua divisão pode também ser feita por tipo, conforme 

defendem alguns autores. Assim sendo esta divisão dá origem aos 2 seguintes tipos de inovação 

(Albuquerque, 2014): 

 Inovação Radical – é um tipo de inovação baseado em alterações revolucionárias no campo 

em que se implementam; tem como objetivo a introduções de novos conceitos para a 

substituição das práticas utilizadas anteriormente; 

 Inovação Incremental – é um tipo de inovação que visa o melhoramento de capacidades 

funcionais pré-existentes, sem alterar as funções básicas dessas mesmas capacidades; 

representa um processo de melhoramento contínuo. 
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Tendo em conta este tipo de classificação da inovação, Stamm (2008), segundo Albuquerque (2014), 

descreveu as principais diferenças entre estes 2 tipos de inovação segundo 9 perspetivas diferentes 

(Tabela 3.1.). 

 

Tabela 3.1. – Diferenças entre inovação Radical e Incremental tal como referem Popadiuk e Choo na sua obra de 

2006 (Albuquerque, 2014) 

 

De acordo com Loosemore e Richard (2015), as empresas que apostam em inovação têm 2 vezes mais 

possibilidades de aumentar os seus índices de produtividade do que aquelas que não o fazem. 

Tendo em conta o momento que os mercados atravessam, em que a competitividade e concorrência 

são cada vez maiores, qualquer empresa de qualquer ramo tem 2 alternativas claras para sobreviver: ou 

os seus produtos são efetivamente superiores, ou têm um preço atrativo. Em qualquer uma das 2 

alternativas a inovação está envolvida. 

A inovação é a chave para que um produto seja cada vez melhor e por sua vez tenha maior 

possibilidade de compra por parte do cliente. Por outro lado, como vimos anteriormente, as empresas 

que apostam na inovação têm maior possibilidade de aumentar a sua produtividade, conseguindo desta 

forma diminuir os custos de produção, pois diminui a quantidade de mão-de-obra utilizada, e assim 

podendo apresentar preços mais competitivos no mercado. 

Perspectiva Radical Incremental

Prazo Curto prazo - 6 a 24 meses Longo prazo - 10 anos ou mais

Trajeto
Passo a passo, alto nível de 

certeza

Descontínuo, alto nível de 

incerteza

Geração da ideia e sentido de 

oportunidade

Fluxo contínuo de melhoria 

incremental; Eventos críticos 

previstos

Surgimento inesperado e de 

fontes inesperadas; objetivo mas 

que pode mudar no decorrer

Processo
Formal, geralmente estabelecido 

por etapas

Informal e nem sempre 

estruturado

Caso de negócio
Reação do cliente pode ser 

antecipada

O caso de negócio evolui no 

decorrer do desenvolvimento; 

Reação do cliente é difícil de 

prever

Intervenientes
Equipa multifuncional com papéis 

claramente atribuídos e definidos

Intervenientes podem ir 

alterando; persistência e vontade 

são obrigatórias

Estrutura de desenvolvimento

Normalmente, uma equipa 

multifuncional opera dentro de 

um negócio existente

Tende a ser desenvolvida pela 

determinação do indivíduo, 

tendencialmente gerada em I&D

Recursos e habilidades

Previamente definidos e 

condicionantes na escolha da 

equipa

Difícil previsão; flexibilidade e 

visão exterior necessárias

Envolvimento da unidade 

operacional
Envolvidas desde início

Envolvimento precoce pode 

condicionar
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Conclui-se desta forma que a aposta e investimento em inovação é a chave para o sucesso de qualquer 

empresa de qualquer ramo. 

 

3.3. INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

Se tivermos em conta algumas infraestruturas como por exemplo o Burj Khalifa, a ponte Akashi 

Kaikyo ou o túnel Gotthard Base, é difícil de dizer que estes projetos não são inovadores (Brockmann, 

Brezinski e Erbe, 2016). Contudo a inovação na IC não pode ser avaliada apenas pelos seus produtos 

finais. A inovação, como vimos anteriormente, está presente em produtos, processos, mercados, 

tecnologias, etc. 

De acordo com Costa, Camanho e Costa (2011), nos últimos anos o ambiente competitivo no seio da 

IC tem-se tornado cada vez mais feroz. Com a consciência que as empresas de construção têm sobre 

este facto, têm sido implementados métodos de avaliação de desempenho com o objetivo de ganhar 

vantagem competitiva. 

Os métodos de avaliação de desempenho podem levar à implementação de novos processos de 

execução para aumentar a produtividade. Nestes novos processos a inovação está inerente no seu 

desenvolvimento. 

Contudo, e segundo Ferreira (2008), a forma com que atualmente as empresas de construção lutam 

contra a concorrência é através do preço dos produtos, procurando sempre produtos mais baratos. A 

concentração neste processo é tal que muitas vezes são esquecidas outras possibilidades de ganhar 

vantagem competitiva, verificando-se que neste campo a inovação tem um papel fundamental, mas 

está com dificuldades em se enraizar na IC. 

É sabido que o setor da construção é resistente à mudança, mas ainda assim, tem-se verificado, ao 

longo dos anos, o aparecimento de novos materiais para a construção. Este tem sido o maior fator de 

inovação no setor da construção. 

Será que não existem outros pontos onde a IC possa utilizar a inovação com o objetivo de obter 

melhores resultados? A resposta é sim, a IC pode alterar a forma como gere os seus ativos, pode 

melhorar processos construtivos, aumentando assim a sua produtividade, ou até mesmo estudar as 

necessidades do mercado da construção atual para que se possa adaptar. 

Ferreira (2008) afirma que as empresas de construção, com o objetivo de se tornarem mais 

competitivas, devem realizar reformas internas com o objetivo de produzir com maior qualidade e de 

forma mais eficaz, envolvendo assim menores custos de produção. É importante que as empresas 

entendam a necessidade que têm de inovar de forma a serem mais competitivas no mercado, quer seja 

nos produtos, quer nos processos de produção, que permitam aumentos de produtividade, quer na sua 

gestão e até mesmo adotando estratégias que permitam chamar a atenção dos seus mercados ou 

clientes. 

Atualmente verifica-se que cada vez mais empresas de construção estrangeiras conseguem ter 

vantagem competitiva sobre as empresas de construção nacionais, pois estas apostam em inovação em 

todos os níveis, quer ao nível tecnológico, quer ao nível organizacional e também ao nível de 

estratégias de marketing (Ferreira, 2008). 

Tendo em conta este cenário é importante incentivar a IC a inovar! Existem várias formas de 

motivação, seja por via de isenções fiscais, como contrapartida da introdução de inovações ao nível de 

produtos e serviços, seja por aumento de produtividade e qualidade ou por uma questão de 

competitividade, segundo Ferreira (2008). 
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Para além dos incentivos, existe a outra face da moeda, vários fatores que podem ser considerados 

como barreiras à inovação, como por exemplo: 

 risco associado ao investimento realizado, inerente aos processos de inovação; 

 dificuldades financeiras; 

 desmotivação; 

 falta de confiança dos gestores para assumirem novas responsabilidades; 

 falta de recursos humanos; 

 resistência à mudança característica do setor. 

De acordo com Albuquerque (2014) uma revisão bibliográfica de Blayse e Manley (2003) indica que 

os principais fatores que influenciam a inovação na construção são: 

 Clientes e Empresas de produção (materiais) 

Os clientes são responsáveis pela crescente exigência sobre o setor da construção. A exigência 

de melhores produtos, a tentativa constante de redução de preços e tempo de execução e o 

controlo da qualidade do produto final, são características que são consideradas como grandes 

impulsionadores da inovação, pois existe a necessidade constante da satisfação do cliente em 

todas as áreas. 

No que toca às empresas de produção, estas também têm um papel muito importante no 

crescimento da inovação no setor devido à sua constante introdução de novos produtos de 

construção. 

 Estrutura produtiva 

A estrutura produtiva é uma barreira à inovação, uma vez que na IC há uma tendência de 

responsabilizar os níveis hierárquicos mais baixos da cadeia de chefia, que por sua vez, com 

receio de falhar, optam por utilizar processos e materiais conhecidos e testados com o objetivo 

de reduzir a probabilidade de erro. 

 Relações na indústria 

As relações dentro da indústria são influenciadoras da inovação. A cooperação e entreajuda 

entre empresas impulsiona a troca de conhecimento com o objetivo de ultrapassar problemas 

que surjam. Esta troca de conhecimento gera novo conhecimento que por sua vez impulsiona a 

inovação. 

 Sistemas de contratação 

Os sistemas de contratação na IC são maioritariamente regidos pelo preço, fiabilidade e 

duração. Estes fatores limitam a introdução de inovação por parte dos construtores, uma vez 

que estes tendem a não introduzir materiais e processos construtivos que sejam mais caros, 

mesmo que tenham melhor comportamento, ou materiais novos porque a experiência com os 

mesmos é ainda muito limitada. Para que se atinjam níveis de inovação mais elevados os 

sistemas de contratação têm de o permitir. Desta forma, deve-se promover sistemas de 

contratação que não sejam maioritariamente regidos pelo preço, dando margem à inovação. 

 Regulamentação e normalização 

Alguns autores defendem que uma política reguladora por parte das entidades governamentais 

poderia ser um impulso à inovação. Contudo o que se verifica é que as regulamentações 

criadas têm funcionado como barreiras à inovação pois são muito restritivas. Vários autores 

defendem que para a criação de regulamentos, as entidades governamentais devem estar 

familiarizadas com as condições de mercado, estrutura industrial, práticas e métodos de 

construção. O interesse e preocupação com a inovação devem estar presentes no processo de 

criação de normas e regulamentos. 
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 Recursos Organizacionais 

Os recursos organizacionais são importantes para a inovação uma vez que a decisão de inovar 

parte do seio da empresa. Existem fatores muito importantes que devem existir numa empresa 

para esta seja inovadora, tais como cultura de inovação e capacidade de aprendizagem. 

A cultura de inovação deve estar presente para que tentativas de inovação falhadas não sejam 

penalizadas, mas que sirvam de aprendizagem para novas tentativas. Da mesma forma a 

capacidade de aprendizagem é importante para que se descubra onde se pode inovar, se 

aprenda com os erros e, acima de tudo, se possam aprender novos processos inovadores a 

implementar na empresa. 

Ozorhon, Oral e Demirkesen (2016) criaram uma lista de fatores que impulsionam a inovação bem 

como de barreiras à inovação, no setor da construção. Os fatores que impulsionam a inovação são os 

seguintes: 

 Especificações de clientes: as especificações dos clientes quanto a padrões de qualidade e 

algumas alterações de última hora forçam os construtores a inovar de forma a satisfazer essas 

especificações; 

 Nível de competitividade: com um nível competitivo elevado as empresas são forçadas a 

inovar para ganharem vantagem competitiva quer em termos de produto, quer em termos de 

custos; 

 Melhoria do desempenho durante os projetos: algumas empresas de construção acreditam que 

a inovação pode aumentar o sucesso dos projetos, no que toca a custos e a tempo despendidos; 

 Desenvolvimentos tecnológicos: os desenvolvimentos tecnológicos, nomeadamente de 

equipamentos, são uma forma das empresas inovarem nos seus processos de execução; 

 Regulamentos e legislação: os regulamentos que incitem a utilização de novos materiais, 

exigindo bons desempenhos, são um estímulo à inovação; 

 Responsabilidade corporativa: a adoção de medidas de responsabilidade corporativa, como 

medida de inovação, impulsiona a melhoria da empresa no mercado; 

 Tendências de design: uma peça com um design fora do comum pode despoletar uma onda de 

inovação para a construção dessa mesma peça; 

 Ambiente e sustentabilidade: a intenção de tornar os edifícios cada vez mais autossustentáveis 

despoleta uma procura de novas soluções para alcançar esse objetivo. 

Já como barreiras à inovação Ozorhon, Oral e Demirkesen (2016) enumeraram as que se seguem: 

 Falta de recursos financeiros: sem investimento torna-se difícil criar um processo de inovação; 

 Cultura organizacional não sustentada: sem uma cultura empresarial que procure sustentar a 

inovação, esta não tem como se desenvolver; 

 Natureza temporária dos projetos: atendendo ao facto de os projetos de construção serem 

realizados por equipas com curtos períodos de trabalho torna-se difícil a transferência do 

conhecimento relativo à inovação; 

 Indisponibilidade de materiais: devido a algumas especificações, nem sempre a 

disponibilidade de materiais corresponde às necessidades, provocando constrangimentos de 

tempo; esta falta de tempo inibe o processo de inovação; 

 Falta de experiência e de mão-de-obra qualificada: sendo a mão-de-obra o recurso mais 

valioso na IC, o processo de inovação requer mão-de-obra experiente e qualificada para o 

desenvolvimento de novos processos de construção; 

 Falta de benefícios claros: sem uma noção clara do retorno que pode ser obtido com a 

inovação, torna-se difícil a decisão de investir em inovação; 
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 Constrangimentos de tempo: as empresas de construção são constantemente pressionadas com 

questões relacionadas com prazos; assim sendo, o tempo para testar novos processos é muito 

limitado. 

 

3.4. INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO 

A IC usa, no desenvolvimento dos seus projetos, vários equipamentos. Entre estes equipamentos estão 

os equipamentos eletromecânicos. O principal objetivo destes equipamentos é facilitar a execução de 

determinadas tarefas da construção. 

No decorrer desta dissertação foram estudados vários equipamentos eletromecânicos ligeiros. Assim 

sendo, este ponto pretende descrever como tem sido a inovação neste campo. 

Uma das formas de inovação na IC é a inovação de processos que dá origem, normalmente, a um 

aumento de produtividade. A alteração de processos pode passar pela utilização de equipamentos ou 

ferramentas eletromecânicas, mecanização, ou no caso de estes já existirem nesse processo, pode 

passar por um upgrade tecnológico desses equipamentos. 

A corrente de inovação em torno deste tipo de equipamentos tem 2 objetivos principais: 

 Aumentar o desempenho dos equipamentos; 

 Aumentar o índice de segurança dos equipamentos, tendo em consideração a saúde do 

utilizador. 

O aumento do desempenho dos equipamentos é fácil de explicitar! Os fabricantes deste tipo de 

equipamentos procuram aumentar o seu desempenho para que estes se tornem mais produtivos e desta 

forma a produtividade de quem os utiliza aumente igualmente. 

O aumento do desempenho pode também passar por uma correta e atempada manutenção do 

equipamento, pois para que este tenha níveis de produtividade sempre próximos do máximo é 

necessário que exista essa manutenção. Nesse sentido, as empresas que produzem este tipo de 

equipamentos estão a apostar no novo conceito de “connected tools”, que mais à frente é explicado. 

O número de acidentes na construção é elevado. A segurança e saúde dos operários está cada vez mais 

a ser alvo da atenção de todos. Um acidente em obra, para além dos danos graves que pode provocar a 

quem o sofre, trará igualmente consequências para o desempenho da equipa produtiva da obra. Assim 

sendo, os empresários da construção estão cada vez mais sensibilizados para esta questão. 

Os fabricantes dos equipamentos eletromecânicos estão também a procurar desenvolver os seus 

produtos tendo em conta o fator saúde e segurança de quem os utiliza. 

Alguns exemplos de desenvolvimentos relativos a segurança e saúde são (HILTI, 2017e): 

 Sistemas coletores de pó: atualmente é possível realizar corte em betão ou perfurações sem 

que o utilizador esteja sujeito à inalação de pó, uma vez que já existem coletores de pó para 

este tipo de operações que reduzem de forma drástica a quantidade de pó a que o utilizador 

está exposto; 

 Tecnologia AVR (redução ativa da vibração): esta tecnologia, que atualmente tem vindo a ser 

implementada nos equipamentos eletromecânicos, reduz em 2/3 a vibração em comparação 
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com equipamentos convencionais, não expondo o utilizador a uma frequência de vibração 

elevada que pode provocar problemas musculares; 

 Tecnologia ATC (controlo ativo do torque): esta tecnologia protege o utilizador imobilizando 

o equipamento quando o mesmo fica preso, diminuindo assim o risco de fraturas; 

 Tecnologia sem fio: com o aumento do número de equipamentos sem fio, o risco de queda e 

de eletrocussão diminui, aumentando a segurança em obra; 

 Diminuição de peso: hoje em dia o desenvolvimento deste tipo de equipamentos procura 

aumentar o desempenho sem aumentar o peso do equipamento; a questão do peso é importante 

pois com o uso continuo, o operador pode vir a ter problemas musculares; 

 Connected tools: este é o novo conceito no que toca à inovação no desenvolvimento de 

equipamentos eletromecânicos; este conceito pretende dotar as ferramentas com um 

dispositivo Bluetooth, que conectado com um smart phone indica as revisões que o 

equipamento necessita de realizar, entre outras indicações, como por exemplo produtividade, 

protegendo assim o operador de utilizar uma ferramenta que possa não estar em condições de 

serviço seguras. 

Estes são alguns exemplos no que toca ao desenvolvimento de equipamentos para a construção. 

Conforme se verifica estes desenvolvimentos focam-se em 2 aspetos principais: produtividade e 

segurança e saúde. 
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4 
APLICAÇÃO 1 – FIXAÇÃO DIRETA 
VS FIXAÇÃO COM ANCORAGENS 

DE IMPACTO PLÁSTICAS  

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se apresentar um estudo sobre a produtividade de uma tarefa concreta da 

construção que encaixe no perfil da aplicação 1. O referido estudo pretende comparar a fixação direta 

com a fixação com ancoragens de impacto plásticas (ver figura 4.1), em termos da produtividade 

associada à realização da tarefa em causa por cada um dos dois métodos indicados. 

 

Figura 4.1. – Ancoragem de impacto plástica 

 

A tarefa em estudo é a fixação de calha metálica, neste caso alheta lacada (ver figura 4.2.), 

vulgarmente conhecida como “cantoneira de fundo” ou “alheta de fundo”, para a posterior aplicação 

de gesso cartonado. 

 

Figura 4.2. – Alheta Lacada (Presdouro, 2015) 
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A obtenção de dados, relativos à produtividade, foi feita em obras de construção reais de clientes da 

Hilti, após teste realizado em ambiente controlado no Hilti Training Center. Para a obtenção de dados, 

de forma eficaz e sistemática, foram elaborados boletins de campo com a seguinte estrutura: 

 Código de boletim; 

 Cabeçalho: onde consta a aplicação em estudo, designação da obra, tipo de obra, local da obra 

e data da obtenção de dados;  

 Campo descritivo: onde se descrevem sumariamente cada um dos processos de execução, 

equipamentos e consumíveis a utilizar para cada processo; 

 Quadro de registo: onde foi registado o equipamento utilizado, os elementos de desgaste, os 

consumíveis gastos, quantidade de tarefa executada, recursos humanos envolvidos na 

execução da tarefa e tempo de execução da mesma; 

 Quadro de observações: onde foram descritas dificuldades de execução, imprevistos que 

ocorreram durante a execução e outros. 

Na imagem seguinte (figura 4.3.) apresenta-se o boletim de campo tipo associado à aplicação 1, que 

também pode ser consultado nos anexos desta dissertação, assim como todos os boletins de campo 

preenchidos durante este estudo. 

 

Figura 4.3. – Boletim de Campo tipo para aplicação 1 

 

 

 

Boletim nº: AB000

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 ___ HPS-1 6/10x25 __ Oficial

__ Servente

Alicate CC

BX3 - IF ___ X-C 20 B3 MX __ Oficial

Alicate CC __ Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

A

B

___ Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

A

B

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

Cinto de 

transporte

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

Boletim de Campo Tipo - Processos A e B
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4.2. PROCESSOS 

Para a avaliação da produtividade da tarefa da construção relativa a este capítulo, fixação de calha 

metálica, foram estudados dois possíveis métodos de execução da tarefa, aos quais chamamos de 

processos. 

O processo A é relativo à fixação de calha metálica pelo método mais comum, isto é, utilizando 

ancoragens de impacto plásticas vulgarmente conhecidas como “tapits”. 

O processo B é relativo à fixação de calha metálica por um método conhecido como fixação direta. 

Os dois processos estudados são descritos de forma pormenorizada nos pontos seguintes. 

 

4.2.1. PROCESSO A 

O processo A decorre da seguinte forma: 

 Definição da base de fixação (exemplo: parede de betão armado); 

 Definição da posição de fixação (exemplo: na horizontal a 2.50 m do pavimento); 

 Definição do elemento a fixar (exemplo: alheta lacada); 

 Medição da quantidade de elemento a fixar (exemplo: 2,77 m de comprimento de alheta 

lacada); 

 Corte do elemento a fixar: o elemento deve ser costado com as dimensões anteriormente 

obtidas, com o auxílio de alicate corta chapa; 

 Definição dos pontos de fixação: neste tipo de tarefa a fixação é normalmente efetuada de 30 

em 30 cm aproximadamente; 

 Perfuração do elemento a fixar e da base de fixação: a perfuração é efetuada com o auxílio de 

martelo perfurador (exemplo: Hilti TE 4 – A22) (ver figura 4.4.), com diâmetro e 

profundidade necessários para a ancoragem a utilizar (exemplo: diâmetro de 6 mm; 

profundidade de 30 mm); 

 

Figura 4.4. – Perfuração do elemento a fixar e da base de fixação 

 

 Colocação da ancoragem através do furo anteriormente realizado: a ancoragem de ser 

colocada do elemento a fixar para a base de fixação (ver figura 4.5.); 
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Figura 4.5. – Colocação de ancoragem 

 

 Aplicação de força de percussão: a força de percussão deve ser aplicada com o auxílio de 

martelo manual, sobre o prego da ancoragem de forma repetitiva até que este se encontre à 

face do elemento a fixar (ver figura 4.6.). 

 

Figura 4.6. – Exemplo do estado da ancoragem de impacto plástica após aplicação (HILTI, 2017d) 

 

4.2.2. PROCESSO B 

O processo B decorre da seguinte forma: 

 Definição da base de fixação (exemplo: parede de betão armado); 

 Definição da posição de fixação (exemplo: na horizontal a 2.50 m do pavimento); 

 Definição do elemento a fixar (exemplo: alheta lacada); 

 Medição da quantidade de elemento a fixar (exemplo: 2,77 m de comprimento de alheta 

lacada); 

 Corte do elemento a fixar: o elemento deve ser cortado com as dimensões anteriormente 

obtidas, com o auxílio de alicate corta chapa; 

 Definição dos pontos de fixação: neste tipo de tarefa a fixação é normalmente efetuada de 30 

em 30 cm aproximadamente; 

 Fixação do elemento a fixar: o elemento deve ser fixado com o auxílio de equipamento de 

fixação direta (exemplo: Hilti BX3-IF) (ver figura 4.7.). 
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Figura 4.7. – Fixação de elemento com equipamento de fixação direta 

 

4.2.3. COMPARAÇÃO DE PROCESSOS 

Após a descrição de ambos os processos pode-se concluir que se iniciam da mesma forma, mas com a 

utilização da fixação direta elimina-se dois passos e altera-se um. Neste caso a fixação do elemento 

substitui a perfuração, e elimina-se a colocação da ancoragem de impacto plástica e a aplicação da 

força de percussão. Assim sendo espera-se que a execução da tarefa pelo processo B seja mais rápida 

do que pelo processo A. 

 

4.3. EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS 

Neste ponto pretende-se enumerar todo o equipamento utilizado nesta aplicação, dividido por processo 

e equipamento de segurança. 

 

4.3.1. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

Em todas as aplicações estudadas durante o desenvolvimento desta dissertação, foi sempre utilizado o 

equipamento de segurança adequado para as várias aplicações, sendo que em todas as aplicações o 

equipamento utilizado foi Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Os EPI’s utilizados foram (ET, 2017): 

 Calçado de segurança com biqueira e palmilha anti perfuração; 

 Tampões auditivos descartáveis; 

 Capacete de segurança; 

 Óculos de proteção; 

 Vestuário de alta visibilidade (colete refletor); 

 Luvas de Proteção. 
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Figura 4.8. – Exemplo de alguns EPI’s utilizados 

 

4.3.2. PROCESSO A 

Para a fixação de calha metálica pelo processo A utilizou-se o seguinte equipamento: 

 Fita métrica; 

 Alicate corta chapa (ver figura 4.10.); 

 Cinto porta ferramentas (ver figura 4.10) – este cinto serve para armazenar os consumíveis a 

utilizar (exemplo: ancoragens de impacto plásticas ou prego em pente para betão) de forma a 

diminuir o tempo gasto no alcance e utilização dos mesmos; 

 Martelo Perfurador Hilti TE 4 – A22 (ver figura 4.9.); 

 

Figura 4.9. – Martelo Perfurador Hilti TE 4 – A22 (HILTI, 2017l) 

 

 Martelo manual (ver figura 4.10.). 
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Figura 4.10. – Cinto Porta Ferramentas, Alicate Corta Chapa e Martelo Manual (da esquerda para a direita) 

 

Ao nível de consumíveis e elementos de desgaste, para o processo A utilizou-se: 

 Broca para betão Hilti TE-CX 6/12 (ver figura 4.11.); 

 Ancoragem de impacto plástica tipo Hilti HPS-1 6/10x25 (ver figura 4.11.). 

 

Figura 4.11. – Consumíveis e elementos de desgaste para processo A (HILTI, 2017i) 

 

4.3.3. PROCESSO B 

Para a fixação de calha metálica pelo processo B utilizou-se o seguinte equipamento: 

 Fita métrica; 

 Alicate corta chapa (ver figura 4.10.); 

 Cinto porta ferramentas (ver figura 4.10.); 

 Ferramenta de Fixação Direta Hilti BX 3-IF (ver figura 4.12.). 



Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 32 

Figura 4.12. – Ferramenta de Fixação Direta Hilti BX 3-IF (HILTI, 2017c) 

 

Em termos de consumíveis, pelo processo B utilizou-se apenas prego em pente para betão Hilti X-C 

20 B3 MX (ver figura 4.13.). 

 

Figura 4.13. - Prego em pente para betão Hilti X-C 20 B3 MX (HILTI, 2017m) 

 

4.4. TRABALHO DE CAMPO 

Conforme foi referido anteriormente, este estudo é baseado numa recolha de dados efetuada em obras 

de construção reais. Os dados foram recolhidos através do preenchimento de boletins de campo. Cada 

boletim de campo é relativo a uma só obra a qual foi documentada em fotografia, sempre que foi 

possível e autorizado. Assim sendo, neste ponto pretende-se descrever de forma sumária cada uma das 

obras acompanhando essa descrição com dados fotográficos das mesmas, nos locais em que se 

executaram as tarefas em estudo. 

 

4.4.1. OBRA 1.1 

Boletim de Campo Associado: AB001  

Tipo de Obra: Teste de equipamentos e realização da tarefa de modo a perceber a execução da mesma. 

Local: Hilti Training Center – Rua da Lionesa, Leça do Balio 

Registo fotográfico: Não foi realizado registo fotográfico, pois o autor da dissertação era também o 

executante durante o teste. 

 

4.4.2. OBRA 1.2 

Boletins de Campo Associados: AB002 

Tipo de Obra: Edifício destinado a escritórios, obra de reabilitação. 
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Local: Rua do Hospital – São Paio de Oleiros 

Registo fotográfico: ver figuras 4.14. e 4.15. 

Figura 4.14. - Estado da obra 1.2 antes da realização da tarefa em estudo 

Figura 4.15. - Estado da obra 1.2 após a realização da tarefa em estudo 

 

4.4.3. OBRA 1.3 

Boletins de Campo Associados: AB003 

Tipo de Obra: Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação. 

Local: Rua Nova Cadinha – Lourosa 

Registo fotográfico: ver figuras 4.16. e 4.17. 

Figura 4.16. - Estado da obra 1.3 antes da realização da tarefa em estudo 
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Figura 4.17. - Estado da obra 1.3 após a realização da tarefa em estudo 

 

4.4.4. OBRA 1.4 

Boletins de Campo Associados: AB004 

Tipo de Obra: Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação. 

Local: Rua Comunidade Portuguesa de Pretória – Santa Maria da Feira 

Registo fotográfico: ver figuras 4.18. e 4.19. 

 

Figura 4.18. - Estado da obra 1.4 antes da realização da tarefa em estudo  

 

Figura 4.19. - Estado da obra 1.4 após a realização da tarefa em estudo  
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4.4.5. OBRA 1.5 

Boletins de Campo Associados: AB005 

Tipo de Obra: Edifício destinado a hotel, construção nova. 

Local: Avenida D. Afonso Henriques – Matosinhos 

Registo fotográfico: Não foi realizado registo fotográfico, pois o mesmo não foi autorizado. 

 

4.5. RESULTADOS 

Para a realização deste estudo foi necessário efetuar uma recolha de dados, recolha essa efetuada 

através de boletins de campo em obras reais, descritas sumariamente no ponto anterior, de clientes da 

Hilti Portugal. 

Os dados recolhidos foram fundamentais para alcançar resultados relativos à produtividade, e ao 

número de consumíveis gastos por unidade de tarefa executada. 

Para determinar valores de produtividade foram recolhidos os seguintes dados: 

 Número de operários; 

 Tempo de execução da tarefa; 

 Quantidade de tarefa produzida. 

Após a recolha dos mesmos, os dados foram organizados na tabela 4.1., que se apresenta de seguida, 

dando origem a valores de produtividade. 

 

Tabela 4.1. – Resultados relativos à produtividade para a aplicação 1 

 

Como se pode verificar pelo índice de produtividade média, a execução da tarefa pelo processo B é 

mais rápida do que pelo processo A, conforme era expectável. 

Conforme foi referido, outro indicador importante neste estudo foi o número de fixações necessárias 

por metro de tarefa executado. 

Para obter esse valor foi necessário o controlo de 2 variáveis: 

 Número de consumíveis gastos; 

 Quantidade de tarefa executada. 

Cód. 

Boletim
Processo

Número de 

operários (H)

Tempo de 

execução (h)

Tempo efetivo t 

(hH)

Quantidade de 

tarefa (m)

Produtividade P 

(hH/m)

Produtividade  

Média P 

(hH/m)

AB001 A 1 0,04 0,04 0,8 0,05

AB002 A 1 0,47 0,47 8 0,06

AB003 A 1 0,86 0,86 16,42 0,05

AB004 A 1 1,09 1,09 14,07 0,08

AB005 A 2 0,65 1,3 31,24 0,04

AB001 B 1 0,01 0,01 0,8 0,01

AB002 B 1 0,34 0,34 18,21 0,02

AB003 B 1 0,49 0,49 21,3 0,02

AB004 B 1 0,41 0,41 18,29 0,02

AB005 B 2 0,08 0,16 8 0,02

0,06

0,02
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Com a organização destes dados obtiveram-se os resultados apresentados na tabela 4.2. que se 

apresenta de seguida. 

 

Tabela 4.2. – Resultados relativos à quantidade de consumíveis gastos por unidade de tarefa para a aplicação 1 

 

Conforme se pode verificar pela tabela 4.2. por cada metro de tarefa executado, em média, são gastos 

4 consumíveis por metro linear. 

 

4.6. ESTUDO ECONÓMICO 

Neste ponto pretende-se demonstrar o custo da execução de uma quantidade unitária da tarefa em 

estudo, contabilizando apenas o que difere entre cada um dos métodos estudados, mão-de-obra e 

consumíveis, pois tudo o resto se mantém igual entre os dois métodos, nomeadamente matéria-prima 

utilizada. 

Para além do que já foi referido pretende-se também indicar a quantidade necessária de tarefa a 

executar de forma a amortizar o custo da aquisição do equipamento para a execução da tarefa pelo 

processo B. 

Um dos custos mais importantes na IC, e também neste estudo, é o custo da mão-de-obra. Assim 

sendo é fundamental contabilizar esse custo. Para o cálculo do custo da mão-de-obra por hora 

recorreu-se à equação utilizada na unidade curricular de Gestão de Obras e Segurança do Mestrado 

Integrado em Engenharia Civil da FEUP, considerando que o vencimento mensal de um operário da 

IC é de 700,00€. 

A equação utilizada foi a seguinte: 

𝐶𝑚𝑜𝑖 =
𝑉𝑚𝑖 × 12

40 × 52
× (1 + 𝐸) 

(4.1.) 

Onde: 

 Cmoi representa o custo da mão-de-obra de um operário em € por hora (€/h); 

 Vmi representa o vencimento mensal do tipo de mão-de-obra i em €; 

 E representa a % de encargos a considerar. (Faria, 2014) 

Assim sendo, e considerando Vmi=700.00€ e E=1.4, o valor obtido para o custo da mão-de-obra de 

um operário é de aproximadamente 9.30€/h. 

Cód. 

Boletim
Processo

Quantidade de 

tarefa (m)

Consumiveis 

Gastos

Consumiveis 

por m

Média de 

Consumiveis 

por m

AB001 A 0,8 4 5

AB002 A 8 34 4

AB003 A 16,42 62 4

AB004 A 14,07 53 4

AB005 A 31,24 121 4

AB001 B 0,8 4 5

AB002 B 18,21 54 3

AB003 B 21,3 83 4

AB004 B 18,29 69 4

AB005 B 8 30 4

4
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O custo da mão-de-obra está diretamente associado à produtividade da mesma, assim sendo é 

necessário conhecer a produtividade associada à realização da tarefa em causa por um processo 

específico. Neste caso estimou-se a produtividade através do controlo direto da mesma, e obteve-se os 

valores acima enunciados na tabela 4.1. 

Para além da produtividade é necessário saber também a quantidade de consumíveis gastos na 

execução da tarefa por unidade da mesma de forma a estimar os custos de consumíveis associados à 

execução da tarefa. 

 

4.6.1. PROCESSO A 

Sendo o tipo de consumíveis utilizado em cada processo distintos, o seu custo deve ser contabilizado 

nesta análise. Uma vez que é pouco vulgar encontrar em obras portuguesas este tipo de ancoragem da 

marca Hilti, o custo dos consumíveis, ancoragens de impacto plásticas, considerado foi o de uma 

marca mais vista no mercado (custo mais baixo). Para as brocas de perfuração manteve-se a utilização 

de brocas Hilti uma vez que são frequentemente utilizadas em obras portuguesas. 

Ao nível das brocas de perfuração existe um documentário em vídeo, interno da Hilti, com testes 

executados em série, que aponta para uma média de 550 furos por cada broca Hilti TE – CX, então 

estimou-se que o custo por furo, associado ao desgaste da broca, seria o seu preço unitário a dividir 

pelo número de furos que pode executar. 

A tabela seguinte apresenta os custos unitários dos consumíveis utilizados e o custo total de 

consumíveis por fixação. 

 

Tabela 4.3. – Custos de consumíveis e custo por fixação para processo A 

  

Os custos dos consumíveis aqui apresentados foram obtidos através do site da Hilti, www.hilti.pt, no 

dia 21/04/2017, para os consumíveis Hilti, e os custos relativos a consumíveis não Hilti foram obtidos 

através do orçamento que consta nos anexos desta dissertação, no qual não foi considerado o desconto 

aplicado. 

O custo de execução da tarefa em causa é a soma das seguintes parcelas: 

 Mão-de-obra; 

 Matéria-prima; 

 Consumíveis. 

Neste caso não se contabiliza a matéria-prima pois o gasto de matéria-prima é igual quer pelo processo 

A quer pelo processo B. 

Assim sendo, o custo de execução da tarefa é dado pela equação seguinte: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (𝑃 × 𝐶𝑚𝑜𝑖 + 𝑛 × 𝑐) × 𝑥 

(4.2.) 

Custo Unitário Duração Custo por Furo Custo Quantidade Custo Unitário

9,63 € 550 furos 0,0175 € 26,40 € 1000 0,0264 € 0,04 €

Processo A

Brocas TE - CX 6/12 Ancoragem de Impacto Plástica (Não Hilti) Custo Total 

por Fixação

http://www.hilti.pt/
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Onde: 

 P representa a produtividade em hH/ml; 

 Cmoi representa o custo da mão-de-obra em € por hora (€/h); 

 n representa o número de fixações por ml; 

 c representa o custo total por fixação em €; 

 𝑥 representa a quantidade de tarefa executada. 

Deste modo o custo de um metro de fixação de alheta lacada em euros, pelo processo A, é traduzido 

por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (0.06 × 9.30 + 4 × 0.04) × 1 = 0.72 € 

 

4.6.2. PROCESSO B 

Em relação ao processo B foi efetuado o mesmo tipo de análise que foi feito para o processo A. Assim 

sendo apresenta-se de seguida a tabela relativa ao custo dos consumíveis para o processo B, custo esse 

obtido através do site da Hilti, www.hilti.pt, no dia 21/04/2017. 

 

Tabela 4.4. – Custos de consumíveis para processo B 

 

Com recurso a esta tabela e à equação 4.2. pode-se calcular o custo de um metro de fixação de alheta 

lacada em euros, pelo processo B, 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (0.02 × 9.30 + 4 × 0.12) × 1 = 0.67 € 

 

4.6.3. ANÁLISE DE CUSTOS 

Tendo em consideração o que já foi referido ao longo deste capítulo o próximo passo é determinar a 

quantidade de tarefa a executar de forma a amortizar o custo de aquisição do equipamento para a 

execução da tarefa pelo processo B. Desta forma foram estudados 3 possíveis cenários de aquisição do 

equipamento (ver figura 4.20.). 

Figura 4.20. – Esquema de cenários de aquisição 

Custo Quantidade Custo Unitário

120,00 € 1000 0,1200 € 0,120 €

Processo B

Custo Total de 

Consumíveis

Pregos X-C 24 B3 MX

http://www.hilti.pt/


Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 39 

O primeiro cenário é a aquisição imediata com o objetivo de substituição de equipamentos. Isto é, o 

cliente deseja substituir o equipamento que já dispõe, com o qual executa a tarefa em causa pelo 

processo A, pelo equipamento para executar a tarefa pelo processo B (cenário 1). 

O segundo cenário é o aumento de equipas produtivas e o respetivo investimento para aquisição 

imediata de equipamentos para as equipar. Neste caso o custo a amortizar é a diferença entre o custo 

do equipamento para executar a tarefa pelo processo A e o equipamento para executar a tarefa pelo 

processo B (cenário 2). 

Por último, estudou-se um cenário idêntico ao cenário 2, mas com a aquisição dos equipamentos pelo 

serviço de gestão de frota da Hilti (cenário 3). O serviço de gestão de frota da Hilti pode ser descrito, 

de forma sumária, como sendo um serviço onde o cliente faz um contrato com a Hilti para a utilização 

de equipamentos Hilti por um período médio de 48 meses. Durante este período o cliente paga uma 

mensalidade fixa à Hilti, que por sua vez presta cobertura antirroubo e cobertura de reparações e 

manutenções dos equipamentos durante esse mesmo período. Assim sendo, neste cenário pretende-se 

estimar a quantidade de tarefa mínima a executar por mês, de forma a cobrir a diferença entre as 

mensalidades dos equipamentos utilizados em cada um dos processos.  

Na tabela seguinte (tabela 4.5.) apresentam-se os custos associados às 2 formas de aquisição dos 

equipamentos estudados neste capítulo, sendo que no que toca à aquisição imediata apenas se 

considerou o corpo do equipamento, uma vez que carregador e baterias são idênticos nos 2 

equipamentos. 

 

Tabela 4.5. – Custos de aquisição de equipamentos para aplicação 1 

 

Como já foi demonstrado anteriormente é possível traduzir o custo de produção associado à realização 

desta tarefa pela equação 4.2. Desta forma é possível recriar essa equação associada a cada um dos 

processos de execução da tarefa. Assim sendo para o processo A surge a seguinte equação: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴 = 0.72𝑥 

(4.3.) 

Para o custo associado à execução da tarefa pelo processo B surge a equação seguinte: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐵 = 0.67𝑥 

(4.4.) 

Nas duas equações apresentadas x representa a quantidade de tarefa executada. 

 

4.6.3.1. Cenário 1 

Neste cenário, como já foi referido, procurou-se amortizar o custo total da aquisição do equipamento 

associado ao processo B, que segundo a tabela 4.5., tem um custo de 887,92€. Assim sendo, para 

Equipamento 

Mecânico
Custo Total

Custo Gestão 

de Frota

Equipamento 

Mecânico
Custo Total

Custo Gestão 

de Frota

Martelo 

Perfurador TE 

4 - A22

291,60 € 11,75 €

Ferramenta de 

Fixação Direta 

BX 3-IF

887,92 € 32,44 €

Processo A Processo B
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determinar a quantidade de tarefa a executar de forma a amortizar esse valor, fez-se o cálculo que a 

seguir se apresenta: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐵 = 887.92 ⇔ 

0.72𝑥 − 0.67𝑥 = 887.92 ⇔ 

0.05𝑥 = 887.92 ⇔ 

𝑥 = 17758.4 𝑚 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar 17758,4 metros lineares de tarefa de forma a 

amortizar o custo de aquisição do equipamento associado ao processo B. 

 

4.6.3.2. Cenário 2 

Neste cenário, procurou-se simular o aumento das equipas produtivas, logo seria necessário equipar as 

novas equipas. Assim sendo neste cenário procurou-se amortizar o custo associado à aquisição do 

equipamento para o processo B em detrimento da aquisição do equipamento para o processo A. 

Desta forma o valor a amortizar seria de 887,92 € - 291,60€ = 596,32€. 

Seguindo o mesmo raciocínio que no ponto anterior fez-se o seguinte cálculo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐵 = 596.32 ⇔ 

0.72𝑥 − 0.67𝑥 = 596.32 ⇔ 

0.05𝑥 = 596.32 ⇔ 

𝑥 = 11926.4 𝑚 

 

Após este cálculo demonstrou-se que é necessário executar 11926,4 metros lineares de tarefa para 

amortizar o custo associado ao equipamento do processo B, para o cenário 2. 

 

4.6.3.3. Cenário 3 

Com este cenário pretendeu-se simular uma situação idêntica à anterior, mas tendo em conta o custo 

associado às mensalidades do serviço de gestão de frota da Hilti. Assim sendo procurou-se a 

quantidade necessária de tarefa a executar, por mês, com o objetivo de amortizar a diferença entre as 

mensalidades associadas ao serviço já referido. Deste modo o valor a amortizar seria de 32,44€ - 

11,75€ = 20,69€. 

Conjugando o Custo A com o Custo B tem-se: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐵 = 20.69 ⇔ 

0.72𝑥 − 0.67𝑥 = 20.69 ⇔ 

0.05𝑥 = 20.69 ⇔ 

𝑥 = 413.8 𝑚/𝑚ê𝑠 
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Com o cálculo efetuado no cenário 3 concluiu-se que, para amortizar a diferença entre os custos 

associados a cada um dos equipamentos, é necessário executar em média 413,8 metros lineares de 

tarefa por mês. 

 

4.7. AVALIAÇÃO GERAL 

Com o estudo económico realizado neste capítulo, determinou-se o custo unitário para a execução da 

tarefa em estudo pelo processo A e pelo processo B. Para além da diferença entre esses custos é 

fundamental segmenta-los e verificar a sua origem. Assim sendo elaborou-se os gráficos que a seguir 

se apresentam (figuras 4.21. e 4.22.). 

 

Figura 4.21. – Custos por metro de tarefa 

Figura 4.22. – Percentagens de custos por metro de tarefa 



Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 42 

Conforme é possível verificar pelos 2 gráficos apresentados, o processo A é muito dependente da mão-

de-obra. Para além disso, pode-se verificar pelos boletins de campo, disponíveis em anexo, que pelo 

processo A “ao exercer a força de percussão, por vezes, o martelo manual embatia no perfil 

danificando-o”. Estes 2 dados indicam que a probabilidade de execução deficiente é maior no processo 

A que no processo B. Assim sendo o processo A tem maior potencial de ativação de garantias por 

parte do cliente aumentando assim o seu custo e a necessidade de controlo de execução e pode 

também significar a substituição da matéria-prima. Para além disso com este estudo verificou-se que a 

realização da tarefa pelo processo B é mais rápida do que pelo processo A, e o processo B tem menos 

etapas que o processo A (ver figuras 4.23. e 4.24.).  

 

Figura 4.23. – Etapas de execução do processo A 

 

Figura 4.24. – Etapas de execução do processo B 

 

Isto indica que, para a conclusão de uma determinada obra, o tempo dispensado é menor pelo processo 

B. Numa obra com duração superior a 1 dia, a escolha do processo B origina também uma diminuição 

dos custos associados à deslocação dos operários para essa mesma obra. 

Com a análise dos diferentes cenários, também feita no estudo económico deste capítulo, verifica-se 

que a quantidade necessária de tarefa a executar de forma a amortizar o custo do equipamento 

associado ao processo B é elevada, mas tendo em conta o referido no parágrafo anterior essas 

quantidades diminuem, não sendo possível de quantificar essa diminuição. 

Assim sendo conclui-se que a aquisição do equipamento, associado ao processo B, por parte dos 

profissionais da construção é uma boa opção para reduzir custos de produção. 

De seguida analisa-se as vantagens e desvantagens dos equipamentos associados a cada um dos 

processos, e enumeram-se as várias opiniões obtidas na interação com os utilizadores dos mesmos em 

obra. 

 

4.7.1. EQUIPAMENTO PARA FIXAÇÃO COM ANCORAGENS DE IMPACTO PLÁSTICAS 

Vantagens: 

 Custo: estes equipamentos são mais acessíveis que os equipamentos para a fixação direta. 

Desvantagens: 
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 Risco de dano de matéria-prima: estes equipamentos têm um risco de dano associado; 

conforme é possível verificar nos boletins de campo “ao exercer a força de percussão, por 

vezes, o martelo manual embatia no perfil danificando-o”; 

 Tempo de execução: a utilização deste equipamento implica um gasto de tempo superior ao 

dos equipamentos de fixação direta; 

 Dificuldade de execução: como a maioria destes trabalhos são realizados em altura, torna-se 

difícil transportar o martelo perfurador e o martelo manual, simultaneamente, durante a 

execução. 

 

4.7.2. EQUIPAMENTO PARA FIXAÇÃO DIRETA 

Vantagens: 

 Rapidez: a utilização deste equipamento torna a execução da tarefa mais rápida; 

 Fiabilidade: a utilização deste equipamento garante a conservação da matéria-prima durante a 

execução; 

 Segurança: este equipamento só funciona quando posicionado sobre uma superfície rígida, 

assim sendo não existe o risco de disparo acidental do equipamento; para além disso, estando 

muito tempo sem ser utilizado o equipamento desliga-se automaticamente; 

Desvantagens: 

 Custo: este equipamento tem um custo elevado quando comparado com o custo do 

equipamento para a fixação com ancoragens de impacto plásticas. 

 

4.7.3. EQUIPAMENTO PARA A FIXAÇÃO DIRETA VS EQUIPAMENTO PARA FIXAÇÃO COM ANCORAGENS DE 

IMPACTO PLÁSTICAS – OPINIÕES DOS UTILIZADORES 

Com a realização do trabalho de campo associado a este estudo foi possível obter opiniões, não 

técnicas, de subempreiteiros e operários da construção sobre os tipos de ferramentas estudados. De 

seguida transcreve-se algumas opiniões mais comuns obtidas, com a interação com as pessoas já 

referidas. 

 

4.7.3.1. Opiniões dos operários 

 “Se fizer o trabalho com a “máquina dos tiros” (Hilti BX 3-IF), o trabalho é mais rápido e 

canso-me menos”; 

 “Fazer o trabalho com esta máquina (Hilti BX 3-IF) é mais simples, porque só tenho esta 

máquina em cima do escadote, com a “máquina de furar” (martelo perfurador) tenho a 

máquina e o martelo, e muitas vezes um dos dois cai ao chão”; 

 “Com esta máquina (Hilti BX 3-IF) não perco tempo à procura dos “tapits””; 

 “Nesta máquina (Hilti BX 3-IF) é tudo muito mais simples”. 

 

4.7.3.2. Opiniões dos subempreiteiros 

 “Se estiver apertado por prazos a BX 3 é a ferramenta ideal para que o trabalho seja feito de 

forma mais rápida”; 

 “A BX 3 é uma ferramenta muito prática e simples de utilizar, qualquer pessoa percebe 

rapidamente como se utiliza”; 
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 “Se utilizar “tapits” por vezes tenho de refazer o trabalho por ocorrência de danos nas calhas 

durante a execução”. 

 

4.8. COMENTÁRIO FINAL 

Os preços apresentados neste estudo são os preços que constam no site da Hilti e o preço relativo às 

ancoragens de impacto plásticas é o preço que consta no orçamento em anexo. Todos os clientes Hilti 

têm um desconto sobre os preços apresentados consoante a dimensão da empresa em causa. Assim 

sendo pode-se afirmar que o cenário 1 seria ainda mais vantajoso do que foi demonstrado, pois a 

quantidade de tarefa a executar para amortizar o custo do equipamento para o processo B seria menor. 

Ao incluir neste estudo o custo das ancoragens não Hilti estamos a estudar o pior cenário possível, 

pois estamos a utilizar os consumíveis mais baratos do mercado. 

No que diz respeito aos comentários realizados pelos operários e subempreiteiros, aqueles com quem 

tive interação ao nível deste estudo, no geral, pode-se dizer que preferem a fixação direta pelas razões 

anteriormente apresentadas. 

Pesando as vantagens e desvantagens de cada um dos equipamentos, penso que o “grande inimigo” 

dos equipamentos de fixação direta é o seu custo, e dos equipamentos para a fixação com ancoragens 

de impacto plásticas é a dificuldade de execução. 

Face a esta ponderação de vantagens e desvantagens, à opinião dos intervenientes da construção e à 

análise económica, penso que a fixação direta é a melhor opção, pois conduz a um aumento de 

produtividade. Para além disto, as quantidades de tarefa a executar para amortizar o sobrecusto do 

equipamento é relativamente baixa para os 3 cenários de aquisição apresentados. 

Por último gostava de salientar que a amostra utilizada neste estudo é reduzida uma vez que o tempo 

de desenvolvimento de uma dissertação de mestrado é relativamente curto. Assim sendo estes 

resultados não devem ser considerados como totalmente representativos em termos estatísticos. Tendo 

este facto em conta o que se pretende é que os resultados obtidos sirvam de exemplo aos industriais da 

construção para que estes saibam de que forma analisar e decidir o tipo de equipamento a adquirir. 
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5 
APLICAÇÃO 2 – FERRAMENTAS 

SEM FIO VS FERRAMENTAS COM 
FIO – OPERAÇÕES DE 

PERFURAÇÃO E CORTE 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo pretende apresentar um estudo sobre a produtividade de 2 tarefas concretas da 

construção, sendo que ambas as tarefas encaixam no perfil da aplicação 2 – Ferramentas sem fio vs 

Ferramentas com fio. O estudo sobre esta aplicação pretende comparar estes 2 tipos de ferramentas em 

termos de produtividade. Para tal, estes 2 tipos de ferramentas foram estudados em operações de 

perfuração e operações de corte. Para cada tipo de operações, perfuração e corte, foram estudados dois 

processos de execução, sendo que um deles é associado à utilização de ferramentas com fio e o outro 

associado à utilização de ferramentas sem fio. Para cada processo foram recolhidos dados para a 

obtenção de valores de produtividade. 

No que diz respeito à perfuração, a tarefa estudada foi a perfuração de teto para aplicação de estrutura 

de suporte para posterior revestimento a gesso cartonado. Em relação às operações de corte, a tarefa 

estudada foi o corte, montagem e aplicação de ancoragens para suporte de estrutura para posterior 

revestimento a gesso cartonado. 

A obtenção de dados, relativos à produtividade, foi feita em obras de construção reais de clientes da 

Hilti, após a realização de teste em ambiente controlado no Hilti Training Center. Para tornar a 

obtenção de dados eficaz e sistemática, foram elaborados boletins de campo com a seguinte estrutura: 

 Código de boletim; 

 Cabeçalho: onde consta a aplicação em estudo, designação da obra, tipo de obra, local da obra 

e data da obtenção de dados;  

 Campo descritivo: onde se descrevem sumariamente cada um dos processos de execução e 

equipamentos a utilizar para cada processo; 

 Quadro de registo: onde foi registado o equipamento utilizado, os elementos de desgaste, 

número de perfurações ou ancoragens (conforme seja perfuração ou corte), quantidade de 

tarefa executada, recursos humanos envolvidos na execução da tarefa, tempo de montagem e 

tempo de execução da tarefa; 

 Quadro de observações: onde foram descritas dificuldades de execução, imprevistos que 

ocorreram durante a execução e outros. 
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De seguida apresentam-se os boletins de campo tipo (figuras 5.1. e 5.2.) associados a operações de 

perfuração e corte respetivamente. Todos os boletins de campo preenchidos durante a realização deste 

estudo podem ser consultados nos anexos desta dissertação. 

Figura 5.1. – Boletim de Campo tipo para aplicação 2, operações de perfuração 

Figura 5.2. – Boletim de Campo tipo para aplicação 2, operações de corte 

Boletim nº: EF000

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

AG 125-13S __ Oficial

Alicate de Pr. __ Servente

AG 125-A22 __ Oficial

Alicate de Pr. __ Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo E) vs Ferramentas sem Fio (Processo F) - Operações de Corte

Boletim de Campo Tipo - Processos E e F

1 AC-D 125 

UP

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Ancoragens

Corte e montagem de sistema de ancoragens para estrutura de suporte para teto em gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: AG 125-13S, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

AG 125-A22, Alicate de pressão

1 AC-D 125 

UP

Processo

Processo E

Processo F
Equipamento:

Descrição de execução:

E

F

Observações

E

F

Boletim nº: CD000

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

__ Oficial

__ Servente

__ Oficial

__ Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade 

mínima de 25 mm

Equipamento 

Necessário

TE 2-S

Elementos de 

Desgaste

TE 2-A22

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo C) vs Ferramentas sem Fio (Processo D) - Operações de Perfuração

Boletim de Campo Tipo - Processos C e D

_TE-C 8/11

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Perfurações

Perfuração de teto para aplicação de estrutura de suporte para gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: TE 2-S

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade 

mínima de 25 mm

TE 2-A22

_ TE-C 8/11

Processo

Processo C

Processo D

Equipamento:

Descrição de execução:

C

D

Observações

C

D
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5.2. PROCESSOS 

Com o objetivo de avaliar a produtividade das 2 tarefas da construção em análise neste capítulo, foram 

estudados 2 possíveis métodos de execução para cada uma das tarefas em causa, aos quais chamamos 

de processos (ver tabela 5.1.). 

 

Tabela 5.1. – Associação de processos ao tipo de operação em estudo 

 

O processo C é relativo à perfuração de teto com martelo perfurador com fio, enquanto que o processo 

D é relativo à mesma tarefa, perfuração de teto, utilizando um martelo perfurador sem fio. Estes dois 

processos dizem respeito a operações de perfuração. 

No que diz respeito a operações de corte temos o processo E que é relativo ao corte, montagem e 

aplicação de ancoragens utilizando uma rebarbadora com fio. Por outro lado, o processo F diz respeito 

à mesma tarefa, corte, montagem e aplicação de ancoragens, mas utilizando uma rebarbadora sem fio. 

Nos pontos seguintes, descrevem-se de forma pormenorizada os processos acima enunciados. 

 

5.2.1. PROCESSOS C E D 

Os processos C e D decorrem da seguinte forma: 

 Definição do elemento a perfurar (exemplo: vigotas pré-esforçadas de laje de teto); 

 Definição dos pontos de perfuração (os pontos de perfuração são definidos por uma malha 

retangular em que uma das dimensões é fixa, 50 cm, e a outra dimensão varia entre 80 e 120 

cm, conforme a posição dos elementos resistentes a perfurar, no sentido ortogonal à direção da 

dimensão anteriormente referida (ver figura 5.3.));  

 

Figura 5.3. – Esquema representativo da malha de perfuração 

 

 Execução das perfurações, com 8 mm de diâmetro e com profundidade mínima de 25 mm, 

com martelo perfurador com fio para o processo C (exemplo: Hilti TE 2–S), e com martelo 

perfurador sem fio para o processo D (exemplo: Hilti TE 2 – A22), (ver figura 5.4.). 

Operações Perfuração Corte

C E

D F
Processos

50 cm 

80 a 120 cm 
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Figura 5.4. – Perfuração com martelo perfurador 

 

5.2.2. PROCESSOS E E F 

Os processos E e F decorrem da seguinte forma: 

 Definição do comprimento da ancoragem (exemplo: 10 cm); 

 Corte de varão com o comprimento definido anteriormente, com o auxílio de rebarbadora com 

fio para o processo E (exemplo: Hilti AG 125-13S), e com rebarbadora sem fio para o 

processo F (exemplo: Hilti AG 125-A22), (ver figura 5.5.); 

 

Figura 5.5. - Corte de varão roscado com rebarbadora 

 

 Montagem do sistema de ancoragem (ver figura 5.7.): colocação da ancoragem de expansão 

metálica (ver figura 5.6.) numa das extremidades do varão, e colocação do pivot (ver figura 

5.6.) na outra extremidade do varão anteriormente cortado; 
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Figura 5.6. – Ancoragens de expansão metálicas à esquerda e pivots à direita 

 

Figura 5.7. – Paços da montagem do sistema de ancoragem 

 

 Fixação do sistema de ancoragem com o auxílio de alicate de pressão (ver figura 5.8.). 
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Figura 5.8. – Fixação do sistema de ancoragem 

 

5.2.3. COMPARAÇÃO DE PROCESSOS 

Na descrição dos processos C (com fio) e D (sem fio), verifica-se que ambos decorrem da mesma 

forma, alterando-se apenas o equipamento com que é efetuada a perfuração em cada um deles. Prevê-

se que, devido ao facto de existir um cabo de alimentação no processo C, a execução da tarefa por este 

processo seja mais demorada do que pelo processo D, pois o cabo tem de ser deslocado à medida que 

se vai executando a tarefa. 

No que toca aos processos E (com fio) e F (sem fio), prevê-se que o processo mais demorado seja o 

processo F. Pois, como as operações de corte, quer pelo processo E quer pelo processo F, são 

executadas num local fixo, a deslocação do cabo de alimentação não afeta o processo. Além disso, os 

equipamentos com fio têm potências superiores, logo espera-se que o corte seja mais rápido pelo 

processo E do que pelo processo F. 

 

5.3. EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS 

Neste ponto enumeram-se todos os equipamentos e consumíveis utilizados nesta aplicação, divididos 

por equipamentos de segurança, operações de perfuração e operações de corte. 

 

5.3.1. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

Conforme foi referido em 4.3.1., nas três aplicações estudadas durante o desenvolvimento desta 

dissertação, foi sempre utilizado o equipamento de segurança adequado para as várias aplicações, 

sendo que em todas as aplicações o equipamento utilizado foi Equipamento de Proteção Individual 

(EPI). 

Os EPI’s utilizados foram (ET, 2017): 

 Calçado de segurança com biqueira e palmilha anti perfuração; 

 Tampões auditivos descartáveis; 

 Capacete de segurança; 
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 Óculos de proteção; 

 Vestuário de alta visibilidade (colete refletor); 

 Luvas de proteção. 

 

5.3.2. OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO 

Para a perfuração de teto utilizou-se o equipamento seguinte: 

 Martelo Perfurador Hilti TE 2-S (ver figura 5.9.) para o processo C; 

 

Figura 5.9. – Martelo Perfurador Hilti TE 2-S (HILTI, 2017k) 

 

 Martelo Perfurador Hilti TE 2 – A22 (ver figura 5.10.) para o processo D. 

 

Figura 5.10. – Martelo Perfurador Hilti TE 2 – A22 (HILTI, 2017j) 

 

Em termos de elementos de desgaste, por ambos os processos, C e D, utilizaram-se brocas para betão 

Hilti TE-C de 8 mm de diâmetro (ver figura 5.11.). 

 

Figura 5.11. – Broca para betão Hilti TE-C (HILTI, 2017h) 

 

5.3.3. OPERAÇÕES DE CORTE 

Para a realização da tarefa associada às operações de corte utilizou-se o seguinte equipamento: 
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 Rebarbadora com fio Hilti AG 125-13S (ver figura 5.12.) para o processo E; 

 

Figura 5.12. – Rebarbadora a fio Hilti AG 125-13S (HILTI, 2017a) 

 

 Rebarbadora sem fio Hilti AG 125-A22 (ver figura 5.13.) para o processo F; 

 

Figura 5.13. – Rebarbadora sem fio Hilti AG 125-A22 (HILTI, 2017b) 

 

 Alicate de pressão para ambos os processos (ver figura 5.14.). 

 

Figura 5.14. – Alicate de pressão 

 

Em relação a elementos de desgaste e consumíveis nas operações de corte, por ambos os processos E e 

F, utilizou-se: 

 Disco abrasivo fino de corte Hilti AC-D 125 UP (ver figura 5.15.); 

 Varão roscado de 6 mm de diâmetro (ver figura 5.15.); 

 Ancoragem de expansão metálica de 6 mm de diâmetro interno (ver figura 5.15.); 

 Pivot de 47 com rosca de 6 mm (ver figura 5.15.). 
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Figura 5.15. – Discos abrasivos finos de corte, varão roscado, ancoragens de expansão metálicas e pivots 

 

5.4. TRABALHO DE CAMPO 

Conforme foi referido anteriormente, este estudo é baseado numa recolha de dados efetuada em obras 

de construção reais. Os dados foram recolhidos através do preenchimento de boletins de campo. Cada 

boletim de campo é relativo a uma só obra, e a uma só tarefa, a qual foi documentada em fotografia, 

sempre que foi possível e autorizado. Assim sendo, neste ponto pretende-se descrever de forma 

sumária cada uma das obras acompanhando essa descrição com dados fotográficos das mesmas, nos 

locais em que se executaram as tarefas em estudo. 

 

5.4.1. OBRA 2.1 

Boletins de Campo Associados: CD001 e EF001 

Tipo de Obra: Teste de equipamentos e realização da tarefa de modo a perceber a execução da mesma. 

Local: Hilti Training Center – Rua da Lionesa, Leça do Balio 

Registo fotográfico: Não foi realizado registo fotográfico, pois o autor da dissertação era também o 

executante durante o teste. 

 

5.4.2. OBRA 2.2 

Boletins de Campo Associados: CD002 e EF002 

Tipo de Obra: Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação. 

Local: Rua da Mó – Paços de Brandão 
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Registo fotográfico: ver figuras 5.16. e 5.17. 

 

Figura 5.16. – Estado da obra 2.2 antes da realização das tarefas em estudo 

 

Figura 5.17. – Estado da obra 2.2 após a realização das tarefas em estudo 
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5.4.3. OBRA 2.3 

Boletins de Campo Associados: CD003 e EF003 

Tipo de Obra: Edifício destinado a habitação multifamiliar, obra de reabilitação. 

Local: Rua Chão do Santo – Oliveira de Azeméis 

Registo fotográfico: ver figuras 5.18. e 5.19. 

 

Figura 5.18. – Estado da obra 2.3 antes da realização das tarefas em estudo 

 

Figura 5.19. – Estado da obra 2.3 após a realização das tarefas em estudo 
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5.4.4. OBRA 2.4 

Boletins de Campo Associados: CD004 e EF004 

Tipo de Obra: Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação. 

Local: Travessa da Bela Vista – Espinho 

Registo fotográfico: Não foi realizado registo fotográfico, pois o mesmo não foi autorizado. 

 

5.5. RESULTADOS 

Para a realização deste estudo foi necessário efetuar uma recolha de dados, recolha essa efetuada 

através de boletins de campo em obras reais, descritas sumariamente no ponto anterior, de clientes da 

Hilti. 

Os dados recolhidos foram fundamentais para alcançar resultados relativos à produtividade. 

Para determinar valores de produtividade foram recolhidos os seguintes dados: 

 Número de operários; 

 Tempo de execução da tarefa; 

 Quantidade de tarefa produzida. 

Após a recolha dos mesmos, os dados foram organizados nas tabelas 5.2. e 5.3., relativas a operações 

de perfuração e corte respetivamente, que se apresentam de seguida, dando origem a valores de 

produtividade. 

 

Tabela 5.2. – Resultados relativos à produtividade para a aplicação 2 – operações de perfuração 

 

Conforme é possível verificar pelo índice de produtividade média, a execução da tarefa, associada a 

operações de perfuração, pelo processo D é mais rápida do que pelo processo C, conforme era 

expectável. 

 

 

 

 

 

Cód. 

Boletim
Processo

Número de 

operários (H)

Tempo de 

execução (h)

Tempo efetivo t 

(hH)

Quantidade de 

tarefa (m
2
)

Produtividade P 

(hH/m
2
)

Produtividade  

Média P 

(hH/m)

CD001 C 1 0,03 0,03 2,40 0,013

CD002 C 1 0,40 0,40 33,64 0,012

CD003 C 1 0,26 0,26 16,67 0,016

CD004 C 1 0,94 0,94 46,41 0,020

CD001 D 1 0,02 0,02 2,40 0,008

CD002 D 1 0,29 0,29 27,59 0,011

CD003 D 1 0,39 0,39 27,98 0,014

CD004 D 1 0,38 0,38 39,37 0,010

0,015

0,011
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Tabela 5.3. – Resultados relativos à produtividade para a aplicação 2 – operações de corte 

 

No que respeita à execução da tarefa relativa a operações de corte, verifica-se, através do índice de 

produtividade média, que o processo F é mais rápido que o processo E, ao contrário do que era 

expectável. 

 

5.6. ESTUDO ECONÓMICO 

Neste ponto pretende-se demonstrar o custo da execução de uma quantidade unitária de cada uma das 

tarefas em estudo, contabilizando apenas o que difere entre cada um dos processos estudados, sendo 

que neste caso apenas difere a mão-de-obra, pois tudo o resto se mantém igual entre os dois processos 

de cada uma das tarefas, nomeadamente matéria-prima e consumíveis utilizados. 

Para além do que foi referido anteriormente, pretende-se também indicar a quantidade necessária de 

tarefa a executar de forma a amortizar o custo da aquisição do equipamento para a execução das 

tarefas pelos processos D (perfuração sem fio) e F (corte sem fio). 

Um dos custos mais importantes na IC, e também neste estudo, é o custo da mão-de-obra. Assim 

sendo é fundamental contabilizar esse custo. Para o cálculo do custo da mão-de-obra por hora 

recorreu-se à equação 4.1. apresentada no capítulo 4 desta dissertação. Através da equação referida 

anteriormente obteve-se como custo da mão-de-obra o valor de 9,30€/h. 

Como já foi referido nesta dissertação, o custo da mão-de-obra está diretamente associado à 

produtividade da mesma. Desta forma torna-se necessário conhecer a produtividade associada à 

realização das tarefas em estudo por um processo específico. Assim sendo, estimou-se a produtividade 

através do controlo direto da mesma, e obtiveram-se os valores enunciados nas tabelas 5.2. e 5.3. para 

operações de perfuração e corte respetivamente. 

 

5.6.1. OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO 

O custo de execução da tarefa em estudo é a soma das seguintes parcelas: 

 Mão-de-obra; 

 Matéria-prima; 

 Consumíveis. 

Neste caso apenas é contabilizada a mão-de-obra, pois o gasto de matéria-prima e de consumíveis é 

idêntico quer a tarefa seja executada pelo processo C, quer pelo processo D. 

Desta forma, o custo da execução da tarefa é dado pela equação seguinte: 

Cód. 

Boletim
Processo

Número de 

operários (H)

Tempo de 

execução (h)

Tempo efetivo t 

(hH)

Quantidade de 

tarefa (m
2
)

Produtividade P 

(hH/m
2
)

Produtividade  

Média P 

(hH/m)

EF001 E 1 0,15 0,15 2,40 0,063

EF002 E 1 1,03 1,03 33,64 0,031

EF003 E 1 0,54 0,54 16,67 0,032

EF004 E 1 1,82 1,82 46,41 0,039

EF001 F 1 0,11 0,11 2,40 0,046

EF002 F 1 0,71 0,71 27,59 0,026

EF003 F 1 0,99 0,99 27,98 0,035

EF004 F 1 1,05 1,05 39,37 0,027

0,041

0,033
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𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (𝑃 × 𝐶𝑚𝑜𝑖) × 𝑥 

(5.1) 

Onde: 

 P representa a produtividade em hH/m2; 

 Cmoi representa o custo da mão-de-obra em € por hora (€/h); 

 𝑥 representa a quantidade de tarefa executada. 

Assim sendo o custo de perfuração de um metro quadrado de teto em euros, pelo processo C é 

traduzido por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (0.015 × 9.30) × 1 = 0.14€/𝑚2 

 

Pelo processo D o custo é traduzido por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (0.011 × 9.30) × 1 = 0.10€/𝑚2 

 

5.6.2. OPERAÇÕES DE CORTE 

Tal como nas operações de perfuração, o custo de execução da tarefa em estudo é a soma das 

seguintes parcelas: 

 Mão-de-obra; 

 Matéria-prima; 

 Consumíveis. 

Neste caso apenas é contabilizada a mão-de-obra, pois o gasto de matéria-prima e de consumíveis é 

idêntico quer a tarefa seja executada pelo processo E, quer pelo processo F. 

Desta forma, o custo da execução da tarefa é dado pela equação 5.1. acima enunciada. 

Assim sendo o custo de corte, montagem e aplicação de ancoragens em 1 metro quadrado de teto pelo 

processo E é traduzido por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (0.041 × 9.30) × 1 = 0.38€/𝑚2 

 

Pelo processo F o custo é traduzido por: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = (0.033 × 9.30) × 1 = 0.31€/𝑚2 

 

5.6.3. ANÁLISE DE CUSTOS 

Como já foi referido anteriormente, durante este capítulo, pretende-se determinar a quantidade de 

tarefa a executar de forma a amortizar o custo da aquisição dos equipamentos necessários para a 

realização das tarefas pelo processo D, no que diz respeito a operações de perfuração, e pelo processo 

F no que diz respeito a operações de corte. Assim sendo foram estudados 3 cenários (ver figura 4.20.) 

em tudo idênticos aos cenários apresentados no capítulo 4, e que de seguida se enunciam. 
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O primeiro cenário é a aquisição imediata com o objetivo de substituição de equipamentos. Isto é, o 

cliente deseja substituir o equipamento que já dispõe, com o qual executa as tarefas em causa pelo 

processo C e pelo processo E, pelo equipamento para executar as tarefas pelo processo D e pelo 

processo F, conforme sejam operações de perfuração ou operações de corte respetivamente (cenário 

1). 

O segundo cenário é o aumento de equipas produtivas e o respetivo investimento para aquisição 

imediata de equipamentos para as equipar. Neste caso o custo a amortizar é a diferença entre o custo 

do equipamento com fio e o custo do equipamento sem fio, para operações de perfuração e operações 

de corte (cenário 2). 

Por último, estudou-se um cenário idêntico ao cenário 2, mas com a aquisição dos equipamentos pelo 

serviço de gestão de frota da Hilti (cenário 3). O serviço de gestão de frota da Hilti pode ser descrito, 

de forma sumária, como sendo um serviço onde o cliente faz um contrato com a Hilti para a utilização 

de equipamentos Hilti por um período médio de 48 meses. Durante este período o cliente paga uma 

mensalidade fixa à Hilti, que por sua vez presta cobertura antirroubo e cobertura de reparações e 

manutenções dos equipamentos durante esse mesmo período. Salienta-se ainda que com este serviço a 

troca de carregadores e baterias é gratuita em caso de avaria. Assim sendo, neste cenário pretende-se 

estimar a quantidade de tarefa mínima a executar por mês, de forma a cobrir a diferença entre as 

mensalidades dos equipamentos utilizados em cada um dos processos para operações de perfuração e 

para operações de corte. 

Nas tabelas seguintes (tabelas 5.4. e 5.5.) apresentam-se os custos associados às 2 formas de aquisição 

dos equipamentos estudados neste capítulo. No que toca aos equipamentos sem fio foi contabilizado o 

custo do motor do equipamento, 1,5 baterias e 0,5 carregadores, uma vez que estes equipamentos são 

maioritariamente vendidos em kits de 2 ou mais equipamentos, que contém, além dos motores dos 2 

equipamentos, 3 baterias e 1 carregador que são partilhados entre os 2 equipamentos. Assim sendo, 

cada equipamento tem associado a si 1,5 baterias e 0,5 carregadores. Os custos apresentados foram 

obtidos através do site da Hilti, www.hilti.pt, no dia 05/05/2017. 

 

Tabela 5.4. – Custos de aquisição de equipamentos para operações de perfuração 

 

Tabela 5.5. – Custos de aquisição de equipamentos para operações de corte 

 

Conforme já foi demonstrado anteriormente é possível traduzir o custo de produção associado à 

execução de cada uma das tarefas pela equação 5.1. Desta forma é possível recriar essa equação 

Equipamento 

Mecânico
Custo Total

Custo Gestão 

de Frota

Equipamento 

Mecânico
Custo Total

Custo Gestão 

de Frota

Rebarbadora 

AG 125-13S
256,18 € 15,39 €/mês

Rebarbadora 

AG 125-A22
610,14 € 23,51 €/mês

Processo E Processo F

Equipamento 

Mecânico
Custo Total

Custo Gestão 

de Frota

Equipamento 

Mecânico
Custo Total

Custo Gestão 

de Frota

Martelo 

Perfurador      

TE 2-S

271,41 € 9,68 €/mês

Martelo 

Perfurador        

TE 2 - A22

484,07 € 18,50 €/mês

Processo C Processo D

http://www.hilti.pt/


Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 60 

associada a cada um dos processos de execução estudados. Assim sendo, em relação à perfuração de 

teto para revestimento a gesso cartonado pelo processo C, temos a seguinte equação: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶 = 0.14𝑥 

(5.2.) 

Para o custo associado à mesma tarefa, mas pelo processo D, surge a seguinte equação: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷 = 0.10𝑥 

(5.3.) 

Em relação ao custo para a tarefa de corte, montagem e aplicação de ancoragens em teto para 

revestimento a gesso cartonado pelo processo E surge a equação que se segue: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸 = 0.38𝑥 

(5.4.) 

Para o custo associado à mesma tarefa, mas pelo processo F, surge a equação seguinte: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐹 = 0.31𝑥 

(5.5.) 

Nas 4 equações apresentadas 𝑥 representa a quantidade de tarefa executada. 

 

5.6.3.1. Cenário 1 

Neste cenário, como já foi referido, procurou-se amortizar o custo total de aquisição dos equipamentos 

consoante a tarefa a que se destinam. 

 Operações de perfuração: para as operações de perfuração, o equipamento a amortizar é o 

associado ao processo D, que segundo a tabela 5.3. tem um custo de 484,07€. Assim sendo, 

para determinar a quantidade de tarefa a executar de forma a amortizar esse valor, fez-se o 

cálculo seguinte: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷 = 484.07 ⇔ 

0.14𝑥 − 0.10𝑥 = 484.07 ⇔ 

0.04𝑥 = 484.07 ⇔ 

𝑥 = 12101.75 𝑚2 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar 12101,75 m2 de tarefa para 

amortizar o custo de aquisição do equipamento associado ao processo D. 

 Operações de corte: para as operações de corte, o equipamento a amortizar é o associado ao 

processo F, que segundo a tabela 5.4. tem um custo de 610,14€. Assim sendo, para determinar 

a quantidade de tarefa a executar de forma a amortizar esse valor, fez-se o cálculo seguinte: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐹 = 610.14 ⇔ 

0.38𝑥 − 0.31𝑥 = 610.14 ⇔ 

0.07𝑥 = 610.14 ⇔ 
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𝑥 = 8716.29 𝑚2 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar 8716,29 m2 de tarefa para amortizar 

o custo de aquisição do equipamento associado ao processo F. 

 

5.6.3.2. Cenário 2 

Neste cenário, procurou-se simular o aumento das equipas produtivas, logo seria necessário equipar as 

novas equipas. Assim sendo neste cenário procurou-se amortizar o custo associado à aquisição de um 

equipamento em detrimento de outro, logo a diferença entre o custo de ambos. 

 Operações de perfuração: para as operações de perfuração, pretende-se amortizar o custo 

associado à aquisição do equipamento para o processo D em detrimento da aquisição do 

equipamento para o processo C.  

Desta forma o valor a amortizar seria de 484,07€ - 271,41€ = 212,66€. 

Seguindo o raciocínio do ponto anterior fez-se o seguinte cálculo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷 = 212.66 ⇔ 

0.14𝑥 − 0.10𝑥 = 212.66 ⇔ 

0.04𝑥 = 212.66 ⇔ 

𝑥 = 5316.50 𝑚2 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar 5316,50 m2 de tarefa para amortizar 

a diferença de custo entre o equipamento associado ao processo D e o equipamento associado 

ao processo C. 

 Operações de corte: para as operações de corte, pretende-se amortizar o custo associado à 

aquisição do equipamento para o processo F em detrimento da aquisição do equipamento para 

o processo E.  

Desta forma o valor a amortizar seria de 610,14€ - 256,18€ = 353,96€. 

Seguindo o raciocínio do ponto anterior fez-se o seguinte cálculo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐹 = 353.96 ⇔ 

0.38𝑥 − 0.31𝑥 = 353.96 ⇔ 

0.07𝑥 = 353.96 ⇔ 

𝑥 = 5056.57 𝑚2 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar 5056,57 m2 de tarefa para amortizar 

a diferença de custo entre o equipamento associado ao processo F e o equipamento associado 

ao processo E. 
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5.6.3.3. Cenário 3 

Com este cenário pretendeu-se simular uma situação idêntica à anterior, mas tendo em conta o custo 

associado às mensalidades do serviço de gestão de frota da Hilti. Assim sendo procurou-se a 

quantidade necessária de tarefa a executar, por mês, com o objetivo de amortizar a diferença entre as 

mensalidades associadas ao serviço já referido. 

 Operações de perfuração: para as operações de perfuração, pretende-se amortizar o custo 

associado à aquisição do equipamento para o processo D em detrimento da aquisição do 

equipamento para o processo C pelo serviço de gestão de frota da Hilti.  

Desta forma o valor a amortizar seria de 18,50€ - 9,68€ = 8,82€. 

Seguindo o raciocínio do ponto anterior fez-se o seguinte cálculo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷 = 8.82 ⇔ 

0.14𝑥 − 0.10𝑥 = 8.82 ⇔ 

0.04𝑥 = 8.82 ⇔ 

𝑥 = 220.50 𝑚2/𝑚ê𝑠 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar em média 220,50 m2 de tarefa por 

mês para amortizar a diferença de custo das mensalidades entre o equipamento associado ao 

processo D e o equipamento associado ao processo C. 

 Operações de corte: para as operações de corte, pretende-se amortizar o custo associado à 

aquisição do equipamento para o processo F em detrimento da aquisição do equipamento para 

o processo E pelo serviço de gestão de frota da Hilti.  

Desta forma o valor a amortizar seria de 23,51€ - 15,39€ = 8,12€. 

Seguindo o raciocínio do ponto anterior fez-se o seguinte cálculo: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐹 = 8.12 ⇔ 

0.38𝑥 − 0.31𝑥 = 8.12 ⇔ 

0.07𝑥 = 8.12 ⇔ 

𝑥 = 116.00 𝑚2/𝑚ê𝑠 

 

Com este cálculo demonstra-se que é necessário executar em média 116,00 m2 de tarefa por 

mês para amortizar a diferença de custo das mensalidades entre o equipamento associado ao 

processo F e o equipamento associado ao processo E. 

 

5.7. AVALIAÇÃO GERAL 

Com o estudo económico realizado neste capítulo, determinou-se o custo unitário para a execução das 

2 tarefas em estudo pelos 2 processos associados a cada uma delas. Para além da diferença entre esses 

custos é fundamental representa-los de forma explícita. Assim sendo, elaboraram-se os gráficos que a 

seguir se apresentam (figuras 5.20. e 5.21.). 
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Figura 5.20. – Custos de mão-de-obra para operações de perfuração 

 

Figura 5.21. – Custos de mão-de-obra para operações de corte  

 

Conforme é possível verificar pelos gráficos acima enunciados, o custo da mão-de-obra por metro 

quadrado de tarefa é superior quer em operações de perfuração quer em operações de corte utilizando 

equipamentos com fio. Logo em termos económicos torna-se vantajosa a aquisição de equipamento 

sem fio, pois o retorno do investimento é relativamente rápido. 

Nos boletins de campo efetuados para as operações de perfuração e para as operações de corte, um dos 

dados recolhidos foi o tempo de montagem, pois é um indicador importante quando se comparam 

ferramentas com fio e ferramentas sem fio. As obras analisadas eram obras relativamente pequenas, 

mas ainda assim o processo de montagem dos equipamentos com fio, que incluem a ligação da 

extensão elétrica e deslocação da mesma até ao local de trabalho, ocupava períodos entre 10 e 20 

minutos. De forma a explicar melhor a diferença existente entre os tempos de montagem de 

equipamentos com fio e equipamentos sem fio elaboraram-se os fluxogramas presentes nas figuras 

5.22. e 5.23. 
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Figura 5.22. – Etapas de montagem para ferramentas com fio 

 

Figura 5.23. – Etapas de montagem para ferramentas sem fio  

 

Conforme se pode verificar nas figuras anteriores (5.22. e 5.23.) para a montagem dos equipamentos 

com fio existe mais uma etapa que nos equipamentos sem fio, e a ultima etapa dos equipamentos sem 

fio pode não ser necessária. 

O tempo de montagem também tem um custo associado, e como se verifica é muito superior nas 

ferramentas com fio, tornando as variáveis económicas ainda mais favoráveis para as ferramentas sem 

fio. 

Vamos agora analisar vantagens e desvantagens das ferramentas com fio e ferramentas sem fio, assim 

como enumerar as várias opiniões obtidas na interação com os utilizadores das mesmas em obra. 

 

5.7.1. FERRAMENTAS COM FIO 

Vantagens: 

 Potência: normalmente as ferramentas com fio são mais potentes, mas nos casos em estudo 

esta vantagem apenas se aplica ao corte, uma vez que os equipamentos de perfuração têm 

potências muito semelhantes; 

 Peso: no caso da perfuração difere apenas o peso da bateria que ronda 780 gramas, mas no 

caso do corte, para além do peso associado à bateria, temos um peso extra de 400 gramas nas 

ferramentas sem fio analisadas; 

 Potência constante ao longo do período de trabalho: tradicionalmente as ferramentas sem fio 

vão perdendo potência à medida que a sua bateria vai descarregando; atualmente essa variação 

de potência tem vindo a diminuir com o desenvolvimento da tecnologia das baterias.  

Desvantagens: 

 Ergonomia: as ferramentas com fio obrigam à existência de um fio que dificulta a sua 

utilização, nomeadamente a utilização do equipamento em posições diferentes; 

 Baixo grau de mobilidade: a existência de fio dificulta a deslocação do equipamento pela obra, 

principalmente quando é necessário deslocar o equipamento, por exemplo entre duas ou mais 

divisões de uma obra; 
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 Risco de segurança: as ferramentas com fio implicam a existência de vários fios em obra 

consoante o número de equipamentos em utilização o que pode causar quedas dos operários e 

dificultar o subir e descer escadas, perigo de eletrocussão com o descarnar dos cabos, 

probabilidade de contacto dos cabos com água, etc.; 

 Imprevisibilidade: ao ser uma ferramenta com fio, uma quebra no abastecimento elétrico à 

obra, ou a desconexão involuntária do cabo de alimentação, originam quebras associadas a 

paragens na execução do trabalho. 

 

5.7.2. FERRAMENTAS SEM FIO 

Vantagens: 

 Segurança: a não existência de fios torna a obra mais segura; 

 Fiabilidade: por não estar dependente de corrente elétrica para funcionar (se carregadas) as 

ferramentas sem fio não estão dependentes de potenciais faltas de energia ou paragem 

involuntária por desconexão do cabo de alimentação; 

 Mobilidade: as ferramentas sem fio podem ser usadas com alguma facilidade em qualquer 

local, seja no interior de uma obra ou na sua cobertura sem perdas de tempo em processos de 

montagem de extensões; 

 Ergonomia: a não existência de um cabo de alimentação facilita o uso do equipamento em 

várias posições. 

Desvantagens: 

 Desgaste de baterias: as baterias são um elemento de desgaste que traz custos de substituição 

associados ao uso de ferramentas sem fio, com a exceção da utilização das ferramentas através 

do serviço Hilti de Gestão de Frota que durante o contrato troca as baterias e carregadores 

sempre que necessários sem custos; 

 Variação de potência ao longo do uso: as ferramentas sem fio vão perdendo potência à medida 

que o nível de carga das baterias baixa; atualmente esta desvantagem tem cada vez menos 

significado pela razão que já foi referida acima; 

 Peso: as ferramentas sem fio têm pesos mais elevados, conforme foi referido acima. 

 

5.7.3. FERRAMENTAS COM FIO VS FERRAMENTAS SEM FIO – OPINIÕES DOS UTILIZADORES 

Com a realização do trabalho de campo associado a este estudo foi possível obter opiniões, não 

técnicas, de subempreiteiros e operários da construção sobre os tipos de ferramentas estudados. De 

seguida transcreve-se algumas opiniões mais comuns obtidas, com a interação com as pessoas já 

referidas. 

 

5.7.3.1. Opiniões dos operários 

 “As ferramentas com fio têm mais potência, mas as ferramentas a bateria são mais fáceis de 

usar e posso utiliza-las em qualquer lado”; 

 “Quando o meu patrão me diz para levar as máquinas com fio, eu digo para me dar as 

máquinas a bateria porque não tenho que andar sempre a ligar a extensão”; 

 “O grande defeito das ferramentas a bateria é que são mais pesadas que as outras, mas ainda 

assim eu prefiro a bateria porque é mais fácil fazer o trabalho”; 
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 “Acontece muitas vezes eu estar a fazer um furo e a máquina parar de trabalhar porque alguém 

desligou a minha extensão da ficha para ligar outra”. 

 

5.7.3.2. Opiniões dos subempreiteiros 

 “Os meus funcionários pedem sempre para comprar ferramentas a bateria”; 

 “Prefiro dar 300 € por uma ferramenta a bateria do que 150€ por uma a fio”; 

 “As ferramentas a bateria são muito mais práticas quando é necessário fazer reparações 

rápidas”. 

 

5.8. COMENTÁRIO FINAL 

Os preços apresentados neste estudo são os preços que constam no site da Hilti, mas na realidade as 

empresas, clientes da Hilti, têm desconto sobre os preços apresentados. Esses descontos variam 

consoante a dimensão da empresa em causa. Assim sendo pode-se afirmar que em termos económicos 

o cenário 1 seria ainda mais vantajoso (a aquisição das ferramentas sem fio) do que foi demonstrado, 

pois a quantidade de tarefa a executar para amortizar o custo das mesmas seria menor se considerado o 

desconto. 

No que diz respeito aos comentários realizados pelos operários e subempreiteiros, aqueles com quem 

tive interação ao nível deste estudo, no geral, pode-se dizer que preferem as ferramentas sem fio pelas 

razões anteriormente apresentadas. 

Pesando as vantagens e desvantagens de cada tipo de equipamento, penso que o “grande inimigo” dos 

equipamentos sem fio é o seu peso e o “grande inimigo” das ferramentas com fio é a sua mobilidade 

limitada. 

Face a esta ponderação de vantagens e desvantagens, à opinião dos intervenientes da construção, à 

análise económica e aos tempos de montagem, penso que as ferramentas sem fio são uma mais-valia, 

pois não só provocam um aumento de produtividade, como também diminuem o risco de acidentes de 

utilização. Para além disto, as quantidades de tarefa a executar para amortizar o sobrecusto das 

ferramentas sem fio são relativamente baixas para os 3 cenários de aquisição apresentados. 

Por último gostava de salientar que a amostra utilizada neste estudo é reduzida uma vez que o tempo 

de desenvolvimento de uma dissertação de mestrado é relativamente curto. Assim sendo estes 

resultados não devem ser considerados como totalmente representativos em termos estatísticos. Tendo 

este facto em conta o que se pretende é que os resultados obtidos sirvam de exemplo aos industriais da 

construção para que estes saibam de que forma analisar e decidir o tipo de equipamento a adquirir. 
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6 
APLICAÇÃO 3 – NIVELAMENTO E 

ALINHAMENTO COM 
FERRAMENTAS LASER VS 

NIVELAMENTO E ALINHAMENTO 
COM FERRAMENTAS MANUAIS 

 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se um estudo sobre a produtividade associada à utilização de ferramentas 

laser em detrimento de ferramentas manuais. O foco principal do estudo são as operações de 

nivelamento e alinhamento, pois estes tipos de operações são necessários na maioria das 

especialidades de construção. Pretende-se ainda comparar a execução deste tipo de operações 

recorrendo às ferramentas já enunciadas. O estudo é apenas qualitativo, apresentando as várias 

diferenças, vantagens, desvantagens e métodos de execução, visto que não foi possível encontrar, em 

tempo útil, obras exemplo em que fosse possível aplicar as 2 metodologias alternativas para tentar 

comparar as produtividades associadas. 

 

6.2. PROCESSOS 

Com o objetivo de avaliar a produtividade dos dois tipos de ferramentas a utilizar, foram estudados 2 

possíveis métodos de execução de nivelamentos e alinhamentos, aos quais se chamou de processos. Os 

processos foram divididos consoante o tipo de ferramentas a utilizar, para ferramentas manuais, 

processo M, e para ferramentas laser, processo L. Estes processos foram divididos em subprocessos, 

consoante a aplicação em estudo seja nivelamento ou alinhamento, conforme se mostra na tabela 

seguinte (ver tabela 6.1.). 

 

Tabela 6.1. – Associação de processos por tipo de ferramenta utilizado 

 

O processo M1 é relativo ao nivelamento com ferramentas manuais, enquanto o processo L1 diz 

respeito ao nivelamento com ferramentas laser. Neste estudo é apresentada a tarefa de marcação de 

plano de nível a uma determinada cota, por exemplo 1,80 m. 

Operações Nivelamento Alinhamento

M1 M2

L1 L2
Processos
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O processo M2 é relativo ao alinhamento com ferramentas manuais, enquanto o processo L2 é relativo 

ao alinhamento com ferramentas laser. Neste estudo é apresentada a tarefa de alinhamento de 2 pontos 

para a construção de muro de vedação. 

 

6.2.1. PROCESSO M1 – NIVELAMENTO MANUAL 

O processo M1 decorre da seguinte forma: 

 Enchimento de mangueira de nível: o enchimento da mangueira de nível é feito através da 

colocação de uma das extremidades da mangueira em recipiente com líquido (normalmente 

água), e sucção na outra extremidade para provocar o enchimento da mesma mangueira (ver 

figura 6.1.); 

 

Figura 6.1. – Enchimento de mangueira de nível 

 

 Verificar a existência de bolhas de ar no líquido de enchimento: para que o nivelamento seja 

correto não devem existir bolhas de ar no líquido de enchimento; se existirem, deve-se purgar 

a mangueira com o objetivo de expulsar o ar presente no líquido de enchimento (ver figura 

6.2.); 

Figura 6.2. – Bolhas de ar no líquido de enchimento 
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 Marcação do primeiro ponto de referência: marcação do ponto que servirá de referência para a 

marcação dos restantes pontos que definem o plano de nível; este ponto deve ser colocado a 

uma altura confortável para o utilizador (ver figura 6.3.); 

 

Figura 6.3. – Marcação do primeiro ponto de referência 

 

 Transferência de nível para os restantes pontos: esta operação é a marcação de mais pontos 

com a mesma cota que o ponto de referência anteriormente marcado. Este processo é realizado 

com o auxílio de mangueira de nível (ver figura 6.4.); 

 

Figura 6.4. – Transferência de nível para os restantes pontos 

 

 Transferência de alturas dos pontos marcados para a cota desejada: este processo é a 

transferência do plano de nível da cota inicialmente marcada nos vários pontos, para a cota 
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desejada (por exemplo 1,80 m) com o auxílio de fita métrica. Nesta operação é importante 

garantir que a fita métrica se encontra numa vertical perfeita (ver figura 6.5.); 

 

Figura 6.5. – Transferência de alturas 

 

 Marcação de linha de nível: esta linha é a união dos vários pontos marcados já com as alturas 

transferidas, com o objetivo de delinear um plano de nível à cota desejada. Esta operação é 

efetuada com o auxílio de bate linhas (ver figura 6.6.). 

 

Figura 6.6. – Marcação de linha de nível 

 

6.2.2. PROCESSO L1 – NIVELAMENTO A LASER 

O processo L1 decorre da seguinte forma: 

 Ligar a ferramenta laser: ligar os vários equipamentos da ferramenta laser (ver figura 6.7.); 
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Figura 6.7. – Ligar ferramenta laser 

 

 Verificar sincronização dos equipamentos: os vários equipamentos da ferramenta laser devem 

estar sincronizados entre si para que funcionem como um só; é apenas necessária executar esta 

operação na primeira utilização, após a aquisição dos equipamentos, podendo ser dispensada 

nas utilizações subsequentes (ver figura 6.8.); 

 

Figura 6.8. – Sincronização de equipamentos 

 

 Colocar controlo remoto recetor na função de nivelamento e colocá-lo à cota desejada: esta 

função cria um plano de nível na cota pretendida, sendo essa a cota a que se encontra o 

controlo remoto recetor (ver figura 6.9.); 
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Figura 6.9. – Criação de plano de nível à cota pretendida 

 

 Marcação dos pontos de nível desejados: normalmente são marcados 2 pontos por 

alinhamento/parede, estes pontos são obtidos com a deslocação do controlo remoto recetor, 

que quando se encontra à cota desejada emite um sinal sonoro, e nesse ponto faz-se a 

marcação (ver figura 6.10.); 

 

Figura 6.10. – Marcação de pontos de nível 

 

 Marcação de linha de nível: esta linha é a união dos vários pontos marcados anteriormente, 

com o objetivo de delinear um plano de nível à cota desejada. Esta operação é efetuada com o 

auxílio de bate linhas (ver figura 6.6.). 

 

6.2.3. PROCESSO M2 – ALINHAMENTO MANUAL 

O processo M2 decorre da seguinte forma: 
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 Definição dos pontos que definem o plano de alinhamento: estes pontos, normalmente são 

fornecidos por um topógrafo, que os define através do projeto do edifício a construir; 

 Colocação de prego nos 2 pontos anteriormente definidos: esta operação é efetuada para 

auxiliar o próximo passo deste processo; os pregos são colocados com o auxílio de martelo 

manual (ver figura 6.11.); 

 

Figura 6.11. – Colocação de prego nos pontos de alinhamento 

 

 Colocação de fio de alinhamento: este fio é colocado fixo entre os 2 pregos, anteriormente 

colocados, de forma a definir o plano de alinhamento (ver figura 6.12.); 

 

Figura 6.12. – Colocação de fio de alinhamento 

 



Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas 

 

 74 

 Marcação de pontos de alinhamento no solo: esta marcação no solo é o transporte do 

alinhamento estabelecido pelo fio de alinhamento para o solo; esta operação é executada com 

o auxílio de fio-de-prumo (ver figura 6.13.). 

 

Figura 6.13. – Marcação de pontos de alinhamento no solo 

 

6.2.4. PROCESSO L2 – ALINHAMENTO A LASER 

O processo L2 decorre da seguinte forma: 

 Definição dos pontos que definem o plano de alinhamento: estes pontos, normalmente são 

fornecidos por um topógrafo, que os define através do projeto do edifício a construir; 

 Colocação da ferramenta laser sobre um dos pontos do alinhamento: ligar a ferramenta laser e 

colocar o feixe de luz do laser sobre um dos pontos de alinhamento (ver figura 6.14.); 

Figura 6.14. – Colocação do laser sobre o ponto de alinhamento 
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 Colocar controlo remoto recetor na função de alinhamento e coloca-lo sobre o outro ponto do 

alinhamento: ao colocar o controlo remoto recetor na função indicada, o laser irá definir um 

plano de alinhamento entre os dois pontos do alinhamento pré-definidos; 

 

Figura 6.15. – Colocação do controlo remoto recetor em posição para alinhamento 

 

 Marcação de pontos de alinhamento sobre o solo: normalmente é marcado 1 ponto por metro 

ao longo do alinhamento, estes pontos são obtidos com a deslocação do controlo remoto 

recetor, que quando se encontra no alinhamento desejado emite um sinal sonoro, e nesse ponto 

faz-se a marcação (ver figura 6.16.). 

 

Figura 6.16. – Marcação de pontos de alinhamento sobre o solo 

 

6.3. EQUIPAMENTO 

Neste ponto enumeram-se todos os equipamentos necessários para a realização de aplicações de 

nivelamento e alinhamento por cada um dos processos enunciados anteriormente. 
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6.3.1. PROCESSO M1 

Para a realização de nivelamento pelo processo M1 deve utilizar-se o equipamento seguinte: 

 Mangueira de nível (ver figura 6.17.); 

 Fita métrica (ver figura 6.17.); 

 Bate linhas (ver figura 6.17). 

 

Figura 6.17. – Mangueira de nível, fita métrica e bate linhas 

 

6.3.2. PROCESSO L1 

Para a realização de nivelamento pelo processo L1 deve utilizar-se o equipamento seguinte: 

 Laser rotativo Hilti PR30 – HVS A12 (ver figura 6.18); 

 Tripé Hilti PRA 90 (ver figura 6.18.); 

 Bate linhas (ver figura 6.17.). 
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Figura 6.18. – Laser rotativo Hilti PR30 – HVS A12 e Tripé Hilti PRA 90 

 

6.3.3. PROCESSO M2 

Para a realização de alinhamento pelo processo M2 deve utilizar-se o equipamento seguinte: 

 Martelo manual (ver figura 6.19); 

 Fio de alinhamento (ver figura 6.19); 

 Fio-de-prumo (ver figura 6.19). 

Figura 6.19. – Fio de alinhamento, fio-de-prumo e martelo manual 
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6.3.4. PROCESSO L2 

Para a realização de alinhamento pelo processo L2 deve utilizar-se o equipamento seguinte: 

 Laser rotativo Hilti PR30 – HVS A12 (ver figura 6.20.). 

 

Figura 6.20. – Laser rotativo Hilti PR30 – HVS A12 

 

6.4. ESTUDO ECONÓMICO 

Neste ponto pretende-se demonstrar os vários custos envolvidos na execução das tarefas anteriormente 

indicadas. Nos 4 processos apresentados não há gasto de consumíveis, pelo que o custo de execução 

está associado à mão-de-obra envolvida nessa execução. Assim sendo, pode-se dizer que o custo é o 

custo do tempo de trabalho multiplicado pelo número de pessoas envolvidas no trabalho. 

Um dos custos que mais pesa na IC é o custo associado à mão-de-obra. Assim sendo, e de forma a 

analisar melhor cada um dos processos, é importante verificar o que difere em termos de mão-de-obra 

em cada um deles. 

 

6.4.1. PROCESSOS M1 E L1 

Nestes 2 processos, no que toca a mão-de-obra, o processo M1, no ato de transferência de nível e no 

ato de marcação de linha de nível, necessita de 2 pessoas para ser executado. Além disso, o número de 

pontos a transferir o nível é elevado devido ao comprimento limitado da mangueira de nível. O 

processo L1 é, todo ele, executado apenas por uma pessoa, exceto na marcação de linhas de nível, que 

à semelhança do processo M1 também necessita de 2 pessoas e, devido ao alcance do laser rotativo, 

um raio de 500 m (HILTI, 2017f), diminui o número necessário de pontos a transferir, na maioria dos 
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casos para 2 pontos por alinhamento/parede. O processo M1 é altamente influenciado por exposição 

solar, uma vez que o aquecimento da mangueira de nível provoca a criação de bolhas de ar no interior 

do líquido de enchimento e também pelo trânsito de outros trabalhadores pelo local de trabalho, pois 

qualquer movimentação da mangueira faz oscilar o nível do líquido que se encontra no seu interior. 

Para fazer um nivelamento no interior de um espaço fechado prevê-se que em termos de tempo o 

processo L1 seja bastante mais rápido. Aliado a isto o processo M1 necessita de 2 pessoas em 2 atos 

de execução, enquanto o processo L1 apenas precisa num ato de execução. 

No geral prevê-se que que o processo L1 seja mais rápido que o processo M1 e, para além disso, 

necessita de uma quantidade menor de mão-de-obra. Assim sendo, prevê-se, que em termos de custo 

de execução, o processo M1 tenha um custo bastante mais elevado que o processo L1. 

 

6.4.2. PROCESSOS M2 E L2 

Os processos em análise neste ponto, no que toca a mão-de-obra, podem ter custos muito destintos. 

Apesar de terem o mesmo número de etapas ou operações, as operações associadas ao processo L2 são 

mais rápidas. Para além disso, num dos processos, marcação de pontos de alinhamento no solo, são 

necessárias 2 pessoas para a sua realização pois, enquanto uma usa o fio-de-prumo, a outra faz as 

marcações. O tempo de execução e a precisão no processo M2 são altamente condicionados por 

condições atmosféricas adversas, particularmente vento, e pela circulação de outros trabalhadores no 

local de trabalho, uma vez que para que a execução seja o mais correta possível o fio-de-prumo deve 

estar estático no momento de transferência de pontos para o solo. O aumento do tempo de execução e 

a ocorrência de erros têm um custo associado. Pode-se então concluir que o processo L2 pode ser todo 

realizado por uma só pessoa e que o processo M2 necessita de 2 pessoas na sua última etapa. 

No geral, prevê-se que o processo L2 seja mais rápido e mais preciso que o processo M2. Tendo em 

conta que para além de ser mais demorado necessita de 2 pessoas numa das operações, pode-se 

afirmar que em termos de custos o processo M2 tem custos superiores ao processo L2. 

 

6.5. AVALIAÇÃO GERAL 

Tendo em conta o caracter qualitativo do estudo desta aplicação, para além de previsões de relações 

entre os tempos de execução e custos, é necessário verificar as características dos processos e dos 

equipamentos a si associados. Estas características podem ser estudadas como sendo vantagens e 

desvantagens de cada processo e ou equipamento. 

 

6.5.1. PROCESSOS M1 E M2 

Vantagens: 

 Nível de formação exigida baixo: apesar de serem processos muito importantes na execução 

de qualquer trabalho de construção, estes tipos de processos são relativamente simples, 

exigindo assim um nível de formação relativamente baixo; 
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 Custo de aquisição baixo para os equipamentos: o facto de estes equipamentos serem 

relativamente rudimentares torna o seu custo de aquisição e substituição baixo. 

Desvantagens: 

 Baixo nível de precisão e fiabilidade: este tipo de processos tem uma precisão baixa, pois os 

resultados podem ser influenciados por fatores como temperatura, exposição solar, presença 

de vento, etc.; 

 Custo de execução: este tipo de processos são no geral mais demorados que os processos que 

utilizam ferramentas laser e necessitam de mais mão-de-obra o que torna o seu custo de 

execução elevado, quando comparando com processos de execução baseados em ferramentas 

laser. 

 

6.5.2. PROCESSOS L1 E L2 

Vantagens: 

 Versatilidade dos equipamentos: o mesmo equipamento laser pode fazer diferentes tipos de 

operações; 

 Precisão: este tipo de processos, realizados com ferramentas laser, têm uma precisão elevada o 

que diminuí a probabilidade de erro e de reconstrução no caso de erro; 

 Fiabilidade: a execução destes processos tem uma fiabilidade elevada pois os resultados finais 

não são influenciáveis por fatores externos; 

Desvantagens: 

 Custo de aquisição: as ferramentas laser, necessárias para a execução destes processos, têm 

um custo de aquisição relativamente elevado; 

 Necessidade de formação: apesar de as ferramentas laser serem relativamente simples de 

utilizar, é necessária formação para aprender a utiliza-las, e alguma prática para poder tirar o 

máximo partido deste tipo de ferramentas. 

 

6.5.3. FERRAMENTAS MANUAIS 

Vantagens: 

 Simplicidade: ferramentas simples e de utilização simples; 

 Custo: custo de aquisição e substituição baixo. 

Desvantagens: 

 Baixa precisão; 

 Pouca fiabilidade: os resultados destas ferramentas são pouco fiáveis, uma vez que são 

influenciados por fatores como vento, temperatura, exposição solar (a mangueira de nível 

exposta ao sol introduz bolhas de ar no líquido de enchimento e altera o resultado), fatores 
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acidentais (qualquer elemento que toque no fio de alinhamento altera o alinhamento do 

mesmo), etc. 

 

6.5.4. FERRAMENTAS LASER 

Vantagens (laser Hilti PR30 – HVS A12): 

 Precisão: a precisão deste laser é de 0,5mm em 10 m (HILTI, 2017f); 

 Fiabilidade: o desempenho e precisão do laser não é alterado por fatores externos, como 

condições climatéricas; 

 Versatilidade: as funções deste laser vão muito para além dos nivelamentos e alinhamentos; 

este laser pode servir também para auxiliar na determinação de esquadrias, inclinações e 

pendentes, assim como para definir declives automáticos; para além disso é uma ferramenta 

que pode auxiliar em ações de fiscalização; 

 Disponibilidade de acessórios: este laser, assim como outros modelos, têm disponível uma 

vasta gama de acessórios que auxiliam a sua utilização, tornando-a mais simples e rápida (ver 

figura 6.21.); 

 

Figura 6.21. – Acessórios para laser rotativo Hilti PR30 – HVS A12 

 

 Robustez: este laser está preparado para aguentar as piores condições de utilização, como por 

exemplo quedas, chuva, pó, lama, sol direto, etc. 

 

Desvantagens: 
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 Custo de aquisição: estas ferramentas tem um custo de aquisição relativamente elevado em 

comparação com as ferramentas manuais; 

 Necessidade de formação: como já foi referido é necessária alguma formação para poder obter 

o máximo rendimento das ferramentas laser. 

 

6.6. COMENTÁRIO FINAL 

Tendo em conta tudo aquilo que foi analisado neste capítulo pode-se afirmar que a grande 

desvantagem das ferramentas laser é o seu custo e das ferramentas manuais é a fraca precisão. 

Ponderando as várias vantagens e desvantagens apresentadas, assim como analisando cada um dos 

processos, conclui-se que a aquisição de equipamentos laser é uma grande mais-valia para os 

industriais da construção, pois aumenta a produtividade e produz resultados mais precisos e fiáveis, 

diminuindo assim o risco de reconstrução por erro de alinhamento ou nivelamento. Para além de tudo 

isto é uma ferramenta que pode auxiliar noutras operações para além das anteriormente referidas, tais 

como declives de projeto ou automáticos, esquadrias e ações de fiscalização  
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7  
CONCLUSÃO 

 

 

7.1. RESULTADOS OBTIDOS 

Esta dissertação teve como base um estudo aplicado que permite resumir e ilustrar em termos técnicos, 

de duração e custos, o aumento da produtividade através da mecanização. Assim sendo, estudou-se o 

conceito de produtividade e, devido à falta de literatura recente relativa à mecanização, o conceito de 

inovação. 

No estudo dos dois conceitos anteriormente referidos foram atingidos os objetivos pretendidos. No 

caso do conceito de produtividade, estudou-se o conceito geral, os fatores que o influenciam e a 

produtividade no trabalho. Após esta análise mais geral passou-se para o estudo da produtividade na 

construção definindo as suas características e como a medir. Com o estudo da produtividade foi 

possível definir quais as principais conclusões relativas a este conceito. Entre as várias conclusões 

salienta-se que um dos fatores chave para o aumento da produtividade é a inovação, que a IC tem 

resistência à inovação, que todos os agentes da construção têm responsabilidades no que à 

produtividade diz respeito e que o controlo direto de produtividade é uma das melhores formas de 

garantir a boa execução de serviços e a fiabilidade dos dados obtidos. 

Relativamente ao conceito de inovação as principais conclusões foram que a inovação pode ser 

relativa a produtos, processos, marketing ou organizacionais, que existe pouco investimento em 

inovação na IC, que o tecido empresarial deve incentivar a inovação na IC e que a falta de recursos 

financeiros é um dos maiores entraves à inovação. 

No que diz respeito à inovação no desenvolvimento de equipamentos para a construção, foi possível 

concluir que tem existido ao longo dos últimos anos uma grande evolução nestes equipamentos, 

nomeadamente sistemas coletores de pó, tecnologia AVR, tecnologia ATC, tecnologia sem fio, 

diminuição de peso e connected tools. 

Nesta dissertação foram estudadas 3 aplicações práticas, sendo que o objetivo inicial era obter dados 

para uma avaliação de produtividade associada a cada uma delas. No caso da aplicação 3 não foi 

possível obter esses dados devido à dificuldade de obter obras exemplo, com o perfil desejado para 

esta aplicação, em tempo útil. 

Com o desenvolvimento do estudo relativo à aplicação 1, foi possível perceber os 2 processos 

estudados, como são realizados e as vantagens, desvantagens e dificuldades em cada um deles. Foi 

possível concluir, através do controlo direto de produtividade, que o processo B, mais mecanizado, é 

aproximadamente 3 vezes mais rápido, que implica um encadeamento de um menor número de etapas 

e que é mais fiável. Concluiu-se também que o custo de execução do processo B é menor do que o do 

processo A, mais manual, e que os operários da construção consultados durante este estudo, que 
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executam esta tarefa, preferem o processo B em detrimento do processo A. Após uma análise 

económica de ambos os processos pode-se afirmar que o investimento no equipamento para a 

execução pelo processo B é recuperado numa quantidade relativamente pequena de tarefa a executar. 

Relativamente ao estudo da aplicação 2, os 4 processos de execução são muitos simples e semelhantes 

quando se fala em operações de perfuração, ou operações de corte. Assim sendo pode-se afirmar que a 

grande diferença nos processos é na preparação para o início da execução da tarefa em causa. Com o 

desenvolvimento efetuado em torno da aplicação 2, pode-se concluir que a utilização de ferramentas 

sem fio é benéfica, pois diminui o tempo de montagem para execução, conduz a valores de 

produtividade mais satisfatórios e aumenta a segurança em obra. Para além de tudo isto, pode-se 

afirmar que os operários da construção consultados durante este estudo preferem equipamentos sem 

fio em detrimento dos equipamentos com fio. Aliado a este facto concluiu-se também que a 

quantidade de tarefa a executar para amortizar a aquisição dos equipamentos sem fio é relativamente 

baixa. 

No que toca à aplicação 3, conforme foi referido, não foi possível encontrar obras exemplo com o 

perfil desejado para esta aplicação em tempo útil. Assim sendo, realizou-se uma avaliação qualitativa 

dos equipamentos a utilizar em cada processo. Pode-se concluir que os equipamentos laser são muito 

mais fiáveis e versáteis do que os equipamentos manuais, embora necessitem de alguma formação de 

forma a aproveitar todo o potencial deste tipo de equipamento. Para além do que já se referiu as 

ferramentas manuais, na maioria dos casos, necessitam de mais mão-de-obra, do que as ferramentas 

laser. 

Por último gostava de referir que, para todos os casos analisados nas várias aplicações, em termos de 

forma de aquisição, o serviço de gestão de frota da Hilti é uma mais-valia, uma vez que o tipo de 

investimento é gradual, e neste serviço está incluído o serviço de reparação gratuita dos equipamentos, 

a troca ilimitada de baterias e carregadores durante o período de fidelização e, no caso das ferramentas 

laser, está também incluído seguro anti quedas e um serviço gratuito de certificação de calibração. 

Para além do que já foi referido está também incluído o seguro de roubo. 

Esta modalidade de “aluguer de frota de ferramentas” constitui uma enorme mais-valia disponibilizada 

pela Hilti, e que não tem sido devidamente considerada pelos construtores portugueses, em especial 

pelos de menor dimensão.  

 

7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Esta dissertação permite sugerir a realização de estudos similares tais como os que a seguir se 

apresentam. Uma primeira situação mais simples poderia corresponder à realização deste estudo com 

uma amostra mais representativa (de maior dimensão), uma vez que a amostra utilizada no decorrer 

desta dissertação foi reduzida devido a limitações de prazo. Este tipo de estudo poderia também ser 

realizado com outro tipo de equipamentos e associado a outras tarefas da construção. É importante que 

a IC se concentre nas suas tarefas mais elementares onde é possível melhorar a sua produtividade, com 

investimentos relativamente reduzidos. 

Para além dos equipamentos, um estudo deste tipo poderia também ser realizado, por exemplo, com os 

materiais de construção, como por exemplo revestimentos. O desenvolvimento de novos materiais 

devia ser focado não só nas características de resistência e desempenho mas também na produtividade 

associada à sua aplicação.  
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Boletim nº: AB000

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 ___ HPS-1 6/10x25 __ Oficial

__ Servente

Alicate CC

BX3 - IF ___ X-C 20 B3 MX __ Oficial

Alicate CC __ Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

Boletim de Campo Tipo - Processos A e B

Cinto de 

transporte

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

A

B

___ Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

A

B
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Boletim nº: AB001

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 4 HPS-1 6/10x25 1 Oficial

0 Servente

Alicate CC

BX3 - IF 4 X-C 20 B3 MX 1 Oficial

Alicate CC 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

1.1 - Teste

Teste de equipamentos e realização da tarefa de modo a perceber a execução da mesma

HILTI Training Center - Rua da Lionesa, Leça do Balio

Cinto de 

transporte

01-03-2017

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

A

B

1 Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

Ao exercer a força de percussão, por vezes, o martelo manual embatia no perfil danificando-o

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

0,8 00:02:25

00:00:340,8

A

B





Boletim nº: AB002

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 34 HPS-1 6/10x25 1 Oficial

0 Servente

Alicate CC

BX3 - IF 54 X-C 20 B3 MX 1 Oficial

Alicate CC 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

A

B

1 Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

Ao exercer a força de percussão, por vezes, o martelo manual embatia no perfil danificando-o

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

8 00:27:56

00:20:1618,21

A

B

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

Cinto de 

transporte

14-03-2017

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

1,2

Edifício destinado a escritórios, obra de reabilitação

Rua do Hospital, São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira





Boletim nº: AB003

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 62 HPS-1 6/10x25 1 Oficial

0 Servente

Alicate CC

BX3 - IF 83 X-C 20 B3 MX 1 Oficial

Alicate CC 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

1,3

Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação

Rua Nova Cadinha, Lourosa, Santa Maria da Feira

Cinto de 

transporte

14-03-2017

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

A

B

1 Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

Ao exercer a força de percussão, por vezes, o martelo manual embatia no perfil danificando-o

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

16,42 00:51:31

00:29:2321,3

A

B





Boletim nº: AB004

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 53 HPS-1 6/10x25 1 Oficial

0 Servente

Alicate CC

BX3 - IF 69 X-C 20 B3 MX 1 Oficial

Alicate CC 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

1,4

Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação

Rua Comunidade Portuguesa de Pretória, Santa Maria da Feira

Cinto de 

transporte

15-03-2017

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

A

B

1 Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

Ao exercer a força de percussão, por vezes, o martelo manual embatia no perfil danificando-o

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

14,07 01:05:22

00:24:3418,29

A

B





Boletim nº: AB005

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

TE 4 - A22 121 HPS-1 6/10x25 1 Oficial

0 Servente

Alicate CC

BX3 - IF 30 X-C 20 B3 MX 1 Oficial

Alicate CC 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Boletim de Campo

Fixação direta (Processo B) vs Fixação com Ancoragens de Impacto Plásticas (Processo A)

1,5

Edifício destinado a hotel, construção nova

Avenida D. Afonso Henriques, Matosinhos

Cinto de 

transporte

29-03-2017

Consumíveis Gastos
Quantidade 

Produzida (ml)
Recursos Humanos

Tempo de 

Execução (h)
Elementos de Desgaste

Fixação de perfil metálico a parede, pavimento ou teto para revestimento a gesso cartonado

Equipamento Necessário

Descrição de execução:

Equipamento: TE 4 - A22, Martelo manual, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Perfuração no ponto de fixação com diâmetro de 6 mm, e profundidade de 30 mm. Introdução de 

HPS-1 6/10x25 no ponto de fixação e exercer uma força de percussão sobre o mesmo. Repetir a 

aproximadamente cada 30 cm.

BX3 - IF, Cinto de transporte, Alicate Corta Chapa

Aplicação de X-C 20 B3 MX, no ponto de fixação. Repetir a aproximadamente cada 30 cm.

Cinto de 

transporte

Processo

Processo A

Processo B

Martelo 

Manual

Equipamento:

Descrição de execução:

A

B

1 Broca TE-CX 6/12 

MP8

Observações

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

Ao exercer a força de percussão, por vezes, o martelo manual embatia no perfil danificando-o

Manter o perfil em posição durante a execução, por vezes desviava da posição desejada

31,24 00:38:54

00:04:558

A

B
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Designação Qtd. TotalReferência PreçoUnid. Desc.

Para:

Dissertação - Pedro Tiago Silva

Desconhecida

Desconhecida0000-000

Orçamento
NºA- 2017/213

Fax:

Data do Orçamento : 04.04.2017

Ao Cuidado de :

Morada do cliente
Local de Entrega:

Rosa M.ªComercial:

Contacto: +351 227 637 800

DUPLICADO

Telf.

Prazo Entrega:

Página 1 de 1

Loja 1: Z.I. Vila Maior/Canedo, 1021 - 4525-062 Canedo

Loja 2: Rua da Paradela, 313 - 4525-417 Vale

Tel.: 227637800    Fax.: 227637809
Email: geral@matervale.pt    www.matervale.pt

Tel.: 256921282    Fax.: 256921283

Tapites Nylon Branco 6x25 Saco 1000 1,00TPT6X251/4 26,400 18,480Saco 30,00%+

+

+

Nota : o preço é meramente indicativo +

Desde já agradecemos a sua preferência.

Com os n/ Cumprimentos:

Condições de Pagamento : Pronto Pagamento

Confirmação de Encomenda

Data: Assinatura

Total Valor Descontos 7,920

Total antes descontos 26,400

Total de Iva 4,250

Base de Incidência de Iva 18,480

Total € 22,73

os preços deste Orçamento são validos por 30 dias.

Os preços são para entrega no nosso armazém.

Validade:

Condições de Entrega:

Para entrega no cliente, acrescer encargos de transporte, de acordo

com as n/s condições gerais de venda. Consulte p.f. a tabela.

O Cliente:

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT-Documento de uso interno

IBAN: PT50003503060005142753079    CGD
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ANEXO IV – BOLETIM DE CAMPO 
TIPO PARA A APLICAÇÃO 2 – 

OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO 
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Boletim nº: CD000

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

__ Oficial

__ Servente

__ Oficial

__ Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

C

D

Observações

C

D

Processo

Processo C

Processo D

Equipamento:

Descrição de execução:

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Perfurações

Perfuração de teto para aplicação de estrutura de suporte para gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: TE 2-S

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

TE 2-A22

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo C) vs Ferramentas sem Fio (Processo D) - Operações de Perfuração

Boletim de Campo Tipo - Processos C e D

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

Equipamento 

Necessário

TE 2-S

Elementos de 

Desgaste

TE 2-A22 _TE-C 8/11

_ TE-C 8/11
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ANEXO V – BOLETIM DE CAMPO 
TIPO PARA A APLICAÇÃO 2 – 

OPERAÇÕES DE CORTE 
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Boletim nº: EF000

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

AG 125-13S __ Oficial

Alicate de Pr. __ Servente

AG 125-A22 __ Oficial

Alicate de Pr. __ Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

E

F

Observações

E

F

Processo

Processo E

Processo F
Equipamento:

Descrição de execução:

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Ancoragens

Corte e montagem de sistema de ancoragens para estrutura de suporte para teto em gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: AG 125-13S, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

AG 125-A22, Alicate de pressão

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo E) vs Ferramentas sem Fio (Processo F) - Operações de Corte

Boletim de Campo Tipo - Processos E e F

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste

1 AC-D 125 

UP

1 AC-D 125 

UP
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ANEXO VI – BOLETINS DE CAMPO 
DA APLICAÇÃO 2 – OPERAÇÕES DE 

PERFURAÇÃO 

  



Aumento da produtividade de tarefas de construção através de ferramentas  

 

120 

 



Boletim nº: CD001

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

1 Oficial

0 Servente

1 Oficial

0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

C

D

5

Observações

00:01:44

00:01:15

C

D

TE 2-S

TE 2-A22

Processo

Processo C

Processo D

Equipamento:

Descrição de execução:

TE 2-S

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

TE 2-A22

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste

00:01:12

00:00:15

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo C) vs Ferramentas sem Fio (Processo D) - Operações de Perfuração

2,1

Teste de equipamentos e realização da tarefa de modo a perceber a execução da mesma

HILTI Training Center - Rua da Lionesa, Leça do Balio

13-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Perfurações

Perfuração de teto para aplicação de estrutura de suporte para gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento:

1 TE-C 8/11

1 TE-C 8/11

5

2,4

2,4





Boletim nº: CD002

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

1 Oficial

0 Servente

1 Oficial

0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

1 TE-C 8/11

1 TE-C 8/11

41

33,64

27,59

00:12:15

00:01:34

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo C) vs Ferramentas sem Fio (Processo D) - Operações de Perfuração

2,2

Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação

Rua da Mó - Paços de Brandão

18-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Perfurações

Perfuração de teto para aplicação de estrutura de suporte para gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: TE 2-S

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

TE 2-A22

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo C

Processo D

Equipamento:

Descrição de execução:

C

D

52

Observações

Movimentar o cabo de alimentação para o local pretendido durante a execução

00:23:57

00:17:28

C

D

TE 2-S

TE 2-A22





Boletim nº: CD003

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

1 Oficial

0 Servente

1 Oficial

0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

1 TE-C 8/11

1 TE-C 8/11

45

16,67

27,98

00:14:22

00:01:14

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo C) vs Ferramentas sem Fio (Processo D) - Operações de Perfuração

2,3

Edifício destinado a habitação multifamiliar, obra de reabilitação

Rua Chão do Santo - Oliveira de Azeméis

21-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Perfurações

Perfuração de teto para aplicação de estrutura de suporte para gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: TE 2-S

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

TE 2-A22

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo C

Processo D

Equipamento:

Descrição de execução:

C

D

33

Observações

Movimentar o cabo de alimentação para o local pretendido durante a execução

00:15:52

00:23:31

C

D

TE 2-S

TE 2-A22





Boletim nº: CD004

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

1 Oficial

0 Servente

1 Oficial

0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

1 TE-C 8/11

1 TE-C 8/11

61

46,41

39,37

00:14:11

00:01:05

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo C) vs Ferramentas sem Fio (Processo D) - Operações de Perfuração

2,4

Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação

Travessa da Bela Vista - Espinho

26-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Perfurações

Perfuração de teto para aplicação de estrutura de suporte para gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: TE 2-S

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

TE 2-A22

Marcação da grelha de perfurações, perfuração com diâmetro de 8mm e profundidade mínima 

de 25 mm

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo C

Processo D

Equipamento:

Descrição de execução:

C

D

72

Observações

Movimentar o cabo de alimentação para o local pretendido durante a execução

00:56:38

00:23:05

C

D

TE 2-S

TE 2-A22
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ANEXO VII – BOLETINS DE CAMPO 
DA APLICAÇÃO 2 – OPERAÇÕES DE 

CORTE 
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Boletim nº: EF001

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

AG 125-13S 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

AG 125-A22 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

2,4

00:01:12

00:00:15
1 AC-D 125 

UP

1 AC-D 125 

UP

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo E) vs Ferramentas sem Fio (Processo F) - Operações de Corte

2,1

Teste de equipamentos e realização da tarefa de modo a perceber a execução da mesma

HILTI Training Center - Rua da Lionesa, Leça do Balio

13-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Ancoragens

Corte e montagem de sistema de ancoragens para estrutura de suporte para teto em gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: AG 125-13S, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

AG 125-A22, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo E

Processo F
Equipamento:

Descrição de execução:

E

F

5

Observações

Necessidade de rebarbar superfícies de corte para montagem do sistema de ancoragem

00:09:16

00:06:18

E

F 5

2,4





Boletim nº: EF002

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

AG 125-13S 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

AG 125-A22 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

27,59

00:12:15

00:01:34
1 AC-D 125 

UP

1 AC-D 125 

UP

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo E) vs Ferramentas sem Fio (Processo F) - Operações de Corte

2,2

Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação

Rua da Mó - Paços de Brandão

18-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Ancoragens

Corte e montagem de sistema de ancoragens para estrutura de suporte para teto em gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: AG 125-13S, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

AG 125-A22, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo E

Processo F
Equipamento:

Descrição de execução:

E

F

52

Observações

Necessidade de rebarbar superfícies de corte para montagem do sistema de ancoragem

01:01:58

00:42:51

E

F 41

33,64





Boletim nº: EF003

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

AG 125-13S 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

AG 125-A22 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

27,98

00:14:22

00:01:14
1 AC-D 125 

UP

1 AC-D 125 

UP

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo E) vs Ferramentas sem Fio (Processo F) - Operações de Corte

2,3

Edifício destinado a habitação multifamiliar, obra de reabilitação

Rua Chão do Santo - Oliveira de Azeméis

21-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Ancoragens

Corte e montagem de sistema de ancoragens para estrutura de suporte para teto em gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: AG 125-13S, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

AG 125-A22, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo E

Processo F
Equipamento:

Descrição de execução:

E

F

33

Observações

Necessidade de rebarbar superfícies de corte para montagem do sistema de ancoragem

00:32:22

00:59:39

E

F 45

16,67





Boletim nº: EF004

Aplicação do estudo:

Obra:

Tipo de Obra:

Local:

Data:

Tarefa:

AG 125-13S 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

AG 125-A22 1 Oficial

Alicate de Pr. 0 Servente

Processo

Dificuldades

Imprevistos

Outros

Dificuldades

Imprevistos

Outros

39,37

00:14:11

00:01:05
1 AC-D 125 

UP

1 AC-D 125 

UP

Boletim de Campo

Ferramentas com Fio (Processo E) vs Ferramentas sem Fio (Processo F) - Operações de Corte

2,4

Edifício destinado a habitação unifamiliar, obra de reabilitação

Travessa da Bela Vista - Espinho

26-04-2017

Quantidade Produzida 

(m2)

Recursos 

Humanos

Tempo de 

Montagem (h)

Tempo de 

Execução (h)

Número de 

Ancoragens

Corte e montagem de sistema de ancoragens para estrutura de suporte para teto em gesso cartonado

Descrição de execução:

Equipamento: AG 125-13S, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

AG 125-A22, Alicate de pressão

Corte de varão roscado, montagem de sistema de ancoragens e fixação da ancoragem

Equipamento 

Necessário

Elementos de 

Desgaste
Processo

Processo E

Processo F
Equipamento:

Descrição de execução:

E

F

72

Observações

Necessidade de rebarbar superfícies de corte para montagem do sistema de ancoragem

01:49:27

01:02:56

E

F 61

46,41




	1_Capa Pedro Silva
	2_Verso_Folha_Rosto_Interior_Pedro Silva
	3_Dedicatória_Citação_Pedro Silva
	5_Resumo e Abstract Pedro Silva
	4_Agradecimentos Pedro Silva
	6_Índice Pedro Silva
	7_Capítulos Pedro Silva_2
	8_Bibliografia Pedro Silva
	Tese 9 a 22

