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Diante do cenário recente de crescimento da economia, as 

empresas brasileiras do setor da construção civil vêm buscando 

aumentar sua produtividade, reduzir seus custos de produção, 

conquistar a confiança do público, aumentar a participação de 

mercado e, consequentemente, se tornarem mais competitivas. 

Entretanto, tal competitividade torna-se um desafio diante das 

características do setor que é conhecido pelo elevado 

desperdício de materiais, de tempo da mão de obra e pela falta 

de planejamento e controle no processo construtivo como um 

todo. Particularmente nas obras de edificações, o processo de 

revestimento de parede da fachada externa (reboco), vem 

sofrendo modificações significativas nos últimos anos. Diante 

disso, a pesquisa objetiva analisar o processo de acabamento 

de reboco de fachada em edificações e propor o uso de novos 
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processos e equipamentos que reduzem custos e possibilitem o 

incremento de produtividade. A metodologia da pesquisa é 

exploratória quantos aos fins e utiliza-se da pesquisa-ação e do 

estudo de caso como procedimentos técnicos. Os principais 

resultados apontam que usando o processo convencional, a 

construtora objeto da pesquisa, obtinha desempenhos pouco 

lucrativos. Já no processo modificado e sugerido com base nos 

resultados da análise dos dados, obteve-se desempenhos 

satisfatórios em todos os requisitos que envolviam o processo 

de produção de revestimento de fachada (reboco de fachada). 

 

Palavras-chaves: Processos produtivos, custos, mão de obra, 

equipamentos, construção civil
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1. Introdução 

As empresas brasileiras do setor da construção civil vêm buscando aumentar sua 

produtividade, reduzir seus custos de produção, conquistar a confiança do público, e com isso 

aumentar a sua participação no mercado consumidor e, consequentemente, se tornarem mais 

competitivas. Entretanto, tal competitividade torna-se um desafio diante das características do 

setor da construção civil, que é conhecido pelo elevado desperdício de materiais, de tempo da 

mão de obra e pela falta de planejamento e controle no processo construtivo como um todo. 

Diante desse contexto, a presente pesquisa objetiva, do processo produtivo de edificações de 

alta complexidade, através de estudos mais detalhados, auxiliar a obra a reduzir os custos na 

etapa de reboco de fachada, incrementando a produtividade, adotando soluções que 

aperfeiçoem todo o processo de reboco da fachada externa. Por ser uma etapa do processo 

produtivo de edificações de alta complexidade, a presente pesquisa objetiva, através de 

estudos mais detalhados, auxiliar a obra a reduzir os custos na etapa de reboco de fachada, 

incrementando a produtividade, adotando soluções que aperfeiçoem todo o processo de 

reboco da fachada externa. 

Para que esses problemas sejam evitados faz-se necessário que os gestores das organizações 

invistam em inovações e mudanças nos processos e na busca da industrialização na 

construção civil, substituindo práticas convencionais por processos sistemáticos e inovadores. 

Particularmente nas obras de edificações, o processo de revestimento de parede da fachada 

externa (reboco), vem sofrendo modificações significativas nos últimos anos. Essas 

modificações advêm do uso e aplicação de novos materiais, como argamassas 

industrializadas, utilização de granitos, mármores, cerâmicas para revestimentos, vidros e 

tintas texturizadas. 

Por ser uma etapa do processo produtivo de edificações de alta complexidade, a presente 

pesquisa objetiva, através de estudos mais detalhados, auxiliar a obra a reduzir os custos na 

etapa de reboco de fachada, incrementando a produtividade, adotando soluções que 

aperfeiçoem todo o processo de reboco da fachada externa. Pretende, através de estudo de 

caso na empresa objeto desta pesquisa, e atendendo aos seus objetivos, analisar o processo de 

acabamento de reboco de fachada em edificações e propor o uso de novos processos e 

equipamentos que reduzem custos e possibilitem o incremento de produtividade. Objetiva 
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mapear e comparar os processos de produção de acabamento de fachada (reboco) nos 

processos convencional e modificado, mensurar e comparar o efetivo custo de mão de obra, 

identificar e comparar a redução de equipamentos utilizados e por fim, mensurar e comparar a 

produtividade em metros quadrado, considerando ambos os processos. 

A relevância do estudo da gestão de custos dentro de qualquer organização é importante, em 

especial para o controle das operações e melhor direcionamento das políticas estratégicas. 

Dessa forma, o trabalho tem a finalidade de expor como os custos se comportam e quais as 

conclusões que podem ser tiradas da aplicação de um método de redução de custo para o 

auxílio na administração da empresa, incrementando assim, a produtividade. 

 

2. Referencial teórico  

2.1. A história da construção civil no Brasil 

No fim do século XIX, no Brasil, houve vários acontecimentos que influenciaram 

decisivamente a ampliação e a formação dos espaços urbanos. O fim da escravidão fez com 

que milhares de negros fossem expulsos dos campos e migrassem para a cidade para buscar 

moradias, trabalhos e conforto. Ao mesmo tempo, imigrantes europeus chegaram ao Brasil 

para trabalhar no campo e também na indústria brasileira que estava na fase inicial. Esses 

fatores provocaram o aumento da população nas cidades, especialmente em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, fato que acarretou uma demanda por habitação, transporte e demais serviços 

urbanos, até então inédita.  

As primeiras obras civis no Brasil iniciarão na passagem do século XIX para o XX. Dos 510 

anos do Brasil, quase 400 anos de construções foram autóctones (a própria pessoa constrói sua 

casa) e os últimos 100 anos foram de transformações favoráveis. As técnicas utilizadas foram: 

taipa (barro) de mão e taipa-de-pilão (socada), sendo a mão de obra escrava e do próprio 

morador. 

Na década de 40, a construção civil teve seu auge no governo do então presidente do Brasil 

Getúlio Vargas Dorneles, e este setor foi considerado uns dos mais avançados da época. O 

Brasil era detentor importante da tecnologia do concreto armado. As cidades passaram a 

crescer vertiginosamente, numa velocidade nunca antes registrada. Vieram os altos edifícios, 
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as pontes quilométricas, o sistema de saneamento básico, as estradas pavimentadas e o metrô 

(CESAR, 1999).  

Atualmente, Vieira (2006) destaca a importância do subsetor de edificações, que é 

responsável, segundo o IBGE, por mais de 90% do número de estabelecimentos da construção 

civil e mais de 82% do total de empregos do setor construtivo. Um estudo do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), realizado em 2007, indicava que a 

construção civil residencial iria liderar o ranking dos investimentos no Brasil, nos quatro anos 

seguintes, com praticamente metade do total a ser investido no país (HELENO, 2010).  

 O setor da construção civil como um todo é de elevada importância na geração de emprego e 

renda nacional, reflete o desenvolvimento do país e é um dos motores propulsores da 

economia. De acordo com o CBIC; IBGE (2013) a construção civil tem uma influência 

significativa no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, mesmo com a oscilação constante 

entre os anos de 2000 a 2012. No Gráfico 1, pode-se observar que nos anos de 2000 a 2003 o 

PIB da construção civil acompanhou as oscilações em relação ao PIB Brasil,  sendo que nos 

anos de 2014 e 2008 ficou acima do PIB do país. Já no ano de 2009 fechou com saldo 

negativo influenciado pela crise econômica mundial afetando até mesmo o PIB Brasil que 

fechou com saldo negativo, a partir de 2010 o setor passa o observar uma nova recuperação 

porém em porcentuais inferiores ao período de 2004 a 2008. 

Gráfico 1 – PIB Brasil e PIB construção (VABpb) 

 

Fonte: CBIC; IBGE (2013, p.5). 
 

2.2. Mão de obra, processos e equipamentos na construção civil  

A construção civil vem enfrentando alguns problemas, onde os de maiores destaques 

implicam na diminuição da produtividade, na defasagem da qualidade do produto final, nos 
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custos e datas de entrega prevista e efetuada e nas elevadas perdas na construção (JACÓ, 

2003). 

Segundo afirma Isatto et al. (2000) um dos motivos para o baixo rendimento do setor está 

diretamente ligado a desqualificação da gestão a que estão submetidas, pois o padrão utilizado 

para representação do sistema de produção é por sua vez muito superficial. O sistema de 

produção apresentado nesses casos é limitado a um agregado de operações que transformam 

inputs (materiais e informações) em outputs (produtos e serviços).  

O setor da construção civil do Brasil, mesmo com as mais atuais evoluções tecnológicas na 

produção de novas opções de materiais e de processos construtivos, ainda se depara com 

processos realizados de forma artesanal e quase não utiliza os métodos que tiveram êxito nos 

demais âmbitos industriais. O alto índice de insegurança apresentado procede das dificuldades 

encontradas para gerir os processos, tais como: planejamento, controle de produção, 

desenvolvimento de projetos e estimativas dos custos.  

No Brasil, a mão de obra da construção civil é formada por pessoas que migraram das regiões 

Norte e Nordeste em busca de uma vida melhor, principalmente no Sudeste. Outro fato que 

pode ser observado é que a maioria é formada por negros e que moram nas periferias das 

grandes cidades (GOMES, 2012). Como a maior parte das atividades na construção civil 

exige apenas força braçal e prática na atividade, o profissional não se preocupa em melhorar 

sua escolaridade ou buscar uma formação especializada. Sendo assim, pessoas com pouca ou 

nenhuma classificação são absorvidas neste mercado de trabalho (REBECA, 2013). 

Apesar de grande parte da mão de obra da construção civil ser composta por homens, com o 

aumento da qualidade dos serviços e velocidade nas atividades, o mercado da construção civil 

abriu oportunidades para as mulheres operárias. Vencendo o preconceito, a mão de obra 

feminina agregou um nível maior de escolaridade para a construção civil (REBECA, 2013). 

A construção civil é carente em diversas situações, pois a escassez de mão de obra qualificada 

se tornou um problema para a área, dificultando assim, o investimento em máquinas, 

equipamentos e novas tecnologias. Porém, a aplicação das máquinas e equipamentos na 

construção civil faz a diferença na velocidade da execução da obra e na redução da mão de 

obra empregada no empreendimento.  
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Para atender a etapa de reboco de fachada externa em edifícios, foco dessa pesquia, é de 

fundamental importância que os equipamentos utilizados sejam analisados e definidos com 

bastante critério, levando em conta a natureza do serviço, o volume de serviço a ser realizado 

e o prazo para execução da obra ou da atividade.  

Os equipamentos usados na etapa de reboco de fachada na empresa alvo desta pesquisa são: 

a) Betoneiras fixas – utilizados para preparo mecanizado de massa. Sua utilização se dá 

no início da obra, na fase de fundação, e permanece até a conclusão; 

b) Minicarregadeiras – usadas para transporte de massa produzida na central, deslocando-

se até os pontos definidos das masseiras, substituindo o uso de carrinho de mão; 

c) Masseira – recipientes confeccionados em metal ou em PVC. É usada para preparar e 

armazenar massa e/ou concreto a serem utilizados nas frentes de trabalho; 

d) Balde para transporte de massa – usado para o transporte da massa ou de concreto. O 

balde mais utilizado na atividade de reboco de fachada é o de 270 litros, pois possui 

uma alça resistente; 

e) Guincho Velox – é usado para transportar, na vertical, massa até o pedreiro, facilitando 

o processo de reboco de fachada; 

f) Andaime suspenso mecânico – plataformas de trabalho suspensas por cabo de aço com 

catraca manual ou sistema elétrico para auxiliar seu deslocamento na vertical da 

edificação; 

g) Grua em movimento – utilizado no transporte de cargas na vertical, por meio de um 

moitão. É preso por um cabo de aço e é constituída por torres metálicas com um braço 

horizontal giratório e motores de elevação com distribuição da translação da carga; 

h) Elevador tracionado a cabo – São equipamentos de transporte de materiais ou pessoas 

na vertical da edificação em obra, de uso constante;  

i) Andaime fachadeiro – conjuntos de peças que são formados pelo encaixe dos quadros 

tubulares, contraventados por diagonais em “X”, com a união de dois quadros e duas 

diagonais.  

Diante do cenário de desafios em relação à mão-de-obra qualificada, a inovação nos processos 

produtivos, o uso de equipamentos e materiais inovadores, o setor também têm experimentado 
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uma competição acirrada o que faz surgir uma preocupação maior na gestão dos custos 

produtivos, tema da próxima seção. 

 

2.3. Gestão de custos na construção civil 

Segundo Dubois; Kulpa; Souza (2009) custo é o gasto com a aquisição de bens ou serviços 

usados na produção de novos bens ou serviços. Deve-se considerar o custo como o gasto em 

compromissos financeiros que a organização tem diretamente com as suas atividades 

geradoras de receita.  

No Brasil, as cargas tributárias são elevadas, chegando corresponder a 40% do Produto 

Interno Bruto (PIB). Portanto é importantíssimo que o empreendedor forme seus preços de 

venda levando em consideração os tributos (DUBOIS; KULPA; SOUZA, 2009).   

Ainda de acordo com Dubois; Kulpa; Souza (2009), os centros de custos podem ser 

diferenciados em:  

a) Centro de Custo Principal: correspondem aos setores onde são processados ou obtidos 

os produtos, mercadorias ou serviços vinculados à atividade-fim da empresa. São 

registrados os custos com materiais aplicados, mão de obra e gastos gerais de 

fabricação ou de prestação de serviços; 

b) Centros de Custo Auxiliares: constituídos pelos setores de apoio operacional, como 

almoxarifado, depósito de produtos acabados, expedição, logística, manutenção, entre 

outros; 

c) Centros de Custo Administrativos: formados pelos setores que com funções 

administrativas, visando à gestão financeira, de recursos humanos, de marketing, etc.  

 

No intuito de melhorar os resultados de projetos na construção civil, a gestão de custos tem se 

tornado o grande desafio para os gestores das obras, pois é de suma importância o 

gerenciamento dos recursos disponíveis, sendo que, muitos projetos no decorrer de seu 

desenvolvimento percebem que o orçamento não foi eficaz quanto o custo da execução da 

obra. Os custos se dividem em diretos, quando há incidência direta na produção ou processo 

da prestação de serviço, podendo estes custos ser alocados em função do consumo; indiretos, 
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que não interferem diretamente e não possibilita uma alocação exata, devendo esta ser feita 

por meio de rateio.  

 No processo de apuração do custo dos produtos, segundo Cardoso; Mário; Aquino (2007), os 

gestores dispõem de algumas metodologias, dentre elas destacam o Custeio por Absorção, o 

Custeio Variável e o Custeio Baseado em Atividades.  A partir de uma adequada gestão de 

custos, é possível identificar como cada produto ou serviço contribui para a rentabilidade e 

lucratividade da empresa. Para isto é utilizado o conceito de Margem de Contribuição, que 

segundo Mario (2010) é o resultado da diferença entre a receita líquida e os custos e despesas 

variáveis, que se destina a cobrir os custos e despesas fixas e formar o lucro.  

MC Unitária = Receita Unitária (-) Custo/Despesa Variável Unitário 

e  

MC Total = MC Unitária x Quantidade Vendida 

 

No setor da construção civil verifica-se que os sistemas de gestão encontram-se ineficazes 

tanto nas estimativas e previsões, quanto no controle dos custos no decorrer do processo de 

produção, principalmente por descartar a natureza da produção e a indefinição do ambiente 

característico neste tipo de indústria. 

 

3. Metodologia de pesquisa 

Quanto aos fins, a presente pesquisa é exploratória, pois se baseou no levantamento de 

documentos e bibliografias relacionadas ao tema. Este trabalho foi elaborado baseado na 

pesquisa aplicada, pois quando verificado a proposta de melhoria no processo de reboco da 

fachada, foram apontados os benefícios com implantação do novo processo produtivo.  

Quanto aos meios, utiliza-se a pesquisa-ação como estratégia, pois esta foi concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema 

coletivo. Os pesquisadores se envolveram no problema de modo cooperativo ou participativo. 

Como procedimento técnico, a pesquisa-ação foi associada à escolha de um estudo de caso, 

pois consiste em uma análise intensa e desgastante com variáveis a serem trabalhadas, 

proporcionando então maior detalhamento e, por consequência, um extenso conhecimento, 
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apesar de esta ser ponderada como uma atividade difícil em relação a outros delineamentos 

(GIL, 2002). 

O estudo foi realizado junto a empresa objeto da atual pesquisa, com sede em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Trata-se de uma construtora que tem como principal atividade o 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de grande porte no segmento popular. A 

empresa investe em edificações no Distrito Federal e em oito estados brasileiros, sendo Minas 

Gerais um deles. É uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil. São mais de 14 

mil funcionários contratados por todo país, atuando em várias etapas do processo de 

construção de imóveis. A organização tem como foco ser a mais eficiente e admirada do 

mercado imobiliário pelos seus valores e rentabilidade. 

O universo da pesquisa são as 17 obras de edificações em andamento na construtora no 

recorte temporal da pesquisa – dezembro de 2013 a janeiro de 2014. Porém, o processo a ser 

explorado está contextualizado no acabamento de fachada externa (reboco), equipamentos, 

colaboradores e aos recursos utilizados para o desenvolvimento de reboco em fachadas de 

edifícios. Logo, optou-se por uma amostra não-probabilística intencional, pelo fato de ter sido 

escolhia 01 obra em fase  de reboco de fachada externa contendo 4 (quatro) blocos de 

edificações.  

Como instrumento para coleta de dados, usou-se da inspeção e avaliação de todas as etapas 

que descrevem a atividade do reboco de fachada em edificações da empresa alvo da pesquisa 

de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. Foram feitas 28 visitas in loco para mapeamento do 

processo produtivo convencional, listagem dos equipamentos utilizados e número de pessoas 

alocadas no processo de reboco de fachada. Para levantamentos de informações pertinentes á 

obra e ao serviço, foram feitas entrevistas informais com 8 (oito) colaboradores alocados no 

processo pesquisado. Os dados coletados foram analisados por meio de fluxograma, tabelas, 

planilhas, relatórios internos, gráficos com auxílio do Microsoft Excel e Microsoft Word.  

4. Apresentação e análise de resultados 

Mapear os processos de produção de reboco de fachada facilita identificar os gargalos nas 

etapas de produção para tomada de decisões e fazer as mudanças necessárias em cada 

processo, com foco na melhoria contínua. Desta forma, foram mapeados e analisados os 

resultados obtidos entre o processo convencional de produção de reboco e do processo 

modificado, sugerido pelos autores desta pesquisa. Foi observado que, no processo 
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convencional o tempo de espera para chegada do material ocasionava um atraso na produção 

diária, desperdícios de mão de obra e prejuízos financeiros. Como pode ser observado nas 

Figuras 1 e 2, após a realização das alterações do processo convencional para o processo 

modificado, foi possível reduzir o número de etapas, de mão de obra e, consequentemente, o 

custo da produção. 

Figura 1 – Fluxograma e mapeamento do processo convencional 

 
 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 
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Figura 2 – Fluxograma e mapeamento do processo modificado   

 
Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

4.1. Comparação do processo convencional com o processo modificado de reboco de 

fachada  

A produção é entendida como uma série de processos e fluxos voltados para a conversão de 

materiais e mão de obra em produtos acabados, onde cada processo principal é subdivisível 

em processos menores, os quais são também caracterizados por conversões e fluxos 

detalhados. 
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Uma evidência desse fato é o número excessivo de serventes alocados em um canteiro de 

obras, dimensionados muitas vezes sem critérios ou através de índices de consumo de 

composição de preço unitário que não levam em consideração o fato de que os serventes, 

basicamente, preparam e transportam insumos para diversas frentes de serviço, não devendo 

ser alocados em atividades específicas. No mapa do processo convencional foi possível 

observar que fluxo das etapas demanda bastante tempo dos profissionais envolvidos. No mapa 

do processo modificado foi possível reduzir o fluxo das etapas, reduzindo o tempo de 

transporte, otimizando o tempo das equipes envolvidas durante o deslocamento da massa para 

reboco ou chapisco (Figuras 3 e 4). 

Figura 3 – Mapa do processo convencional 

 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

 

Figura 4 – Mapa do processo modificado 
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Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

 

Através dos dados obtidos pelos autores desta pesquisa, foi possível mensurar e comparar o 

efetivo custo de mão de obra no processo convencional e processo modificado, reduzindo 

assim, os gastos em 19,9%. 

No processo convencional foi observado um desperdício de mão de obra que aumentava o 

valor no custo final do m² de reboco, e que pouco agregava valor no processo de produção. 

Em geral as atividades precisavam ser devidamente analisadas e planejadas para influenciar o 

aumento de produção. Neste processo percebeu-se um excesso de mão de obra, falta de 

planejamento entre os funcionários e até mesmo ociosidade, gerando perdas de mão de obra, 

como, por exemplo, paradas nos serviços originadas por falta de disponibilidade de 

equipamentos ou de materiais ou perdas de materiais durante o transporte. No processo 

modificado, foi possível deslocar parte da mão de obra para outras atividades e disponibilizar 

o uso do elevador para outras etapas da obra, que reduziu o valor no custo final do m² de 

reboco, influenciando no valor na etapa de produção de reboco, após análise e planejamento 

para influenciar o aumento de produção.  

Conforme as Figuras 5 e 6, otimização de equipamentos na construção civil depende da 

administração da obra, que deve fazer um estudo minucioso para não onerar o orçamento. 

Baseado nessas premissas, os autores da presente pesquisa mapearam, diagnosticaram e 

redesenharam o processo convencional de transporte de massa até o pedreiro e sugeriu novo 

processo. 
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Figura 5 – Fluxograma do transporte de massa até o pedreiro no processo convencional 

 

 

 
 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

 

 

 

Figura 6 – Fluxograma do transporte de massa até o pedreiro no processo modificado 

 

 
 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

Em uma obra, o valor desta etapa pode variar bastante em função da negociação envolvendo 

número de equipamentos, tempo de locação, histórico de relacionamento comercial, tempo de 

deslocamento, etc. Melhor resultado de produtividade foi alcançado no processo modificado 

que reduziu o número de equipamentos.  

Através da coleta de dados e com os resultados obtidos em campo, os autores conseguiram 

comparar a produtividade em m
2
 entre os processos convencional e modificado. Para uma 

comparação mais segura, os dados foram obtidos em uma única obra com quatro prédios onde 
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as edificações escolhidas eram do mesmo padrão e estavam na fase de revestimento das 

paredes.  

Como pode ser observado no Gráfico 2, houve um aumento significativo na produção em m² 

de reboco comparando o processo convencional e o processo modificado para justificar e 

provocar a mudança no sistema de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Comparativo em m2 de reboco produzido diariamente nos processos convencional e modificado 

 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 

Os dados coletados foram calculados pelo sistema RUP (Razão Unitária de Produção) que 

demonstra à razão de HHT/M² na quantidade de serviços executados. Pode-se observar que no 

processo convencional a média da produtividade da equipe de pedreiro e servente é de 100,48 

m² de reboco, obtendo uma RUP 0,3551 m²/dia de cada profissional. Já no processo 
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modificado produção foi de 241,55m² de reboco, obtendo uma de RUP de 0,8535 m²/dia. Os 

dados obtidos foram registrados em tabelas, conforme Figuras 7 e 8, a seguir.  

Figura 7 – Quantidade diária em m2 de reboco produzido no processo convencional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

Figura 8 – Quantidade diária em m2 de reboco produzido no processo modificado 

 

Fonte: OS AUTORES, 2014. 

 

5. Conclusão 

Este trabalho se propôs a apresentar uma contribuição à produção de revestimentos de fachada 

externa no processo de reboco em empresas do ramo da construção civil, principalmente no 
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que se refere a baixa produtividade e desempenho, mostrando que oportunidades para 

melhorias depende em grande parte, do gestor da obra.  

Através de estudos empíricos, pesquisa bibliográfica, coleta e análise de dados, os autores 

desta pesquisa, constataram que usando o processo convencional a Empresa alvo da pesquisa, 

obtinha desempenhos pouco lucrativos. Já no processo modificado obteve desempenhos 

satisfatórios em todos os requisitos que envolvem o processo de produção de revestimento de 

fachada de argamassa (reboco de fachada). Diante dos resultados obtidos pelos pesquisadores, 

observa-se que a Empresa alvo do estudo foi beneficiada, aumentando o volume de produção 

em m² e reduzindo o custo no processo de reboco de fachada. 
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