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 RESUMO:  O estudo de making do contribui para melhorias no planejamento e 
controle de obras e consequentemente minimização das perdas. A pesquisa é 
classificada como quantitativa e qualitativa, também como aplicada e exploratória. O 
presente trabalho tem como objetivo investigar e analisar as perdas por making do 
em três empresas goianas com auxílio de um dashboard e apresentar diretrizes para 
a minimização dos principais impactos identificados. Foram analisados dados 
durante as visitas técnicas em cada obra, dentre as quais se destaca a observação 
direta não participante, a aplicação de questionário e a análise documental. A 
análise dos dados indicou a maioria das perdas ligadas às etapas de segurança e 
gerencial dentro dos canteiros, em especial nos componentes “guarda corpo” e 
“canteiro”. O impacto principal foi a redução da segurança seguido pela redução da 
qualidade. Como contribuições finais são apresentados os principais impactos e 
sugestões para sua minimização. Sendo assim destaca-se a necessidade de estudo 
do making do frente à sua correlação com demais áreas da construção civil, 
principalmente ligadas à qualidade de obras e segurança de canteiros. 
 
 

ABSTRACT: The study of making do contributes to improvements in the planning and 
control of works and consequently minimization of losses. The research is classified 
as quantitative and qualitative, also as applied and exploratory. The present work 
has the objective of investigating and analyzing the losses associated with the 
making do of three companies in Goiás with the help of a dashboard. From the data 
collected, data were analyzed during technical visits in each work, among which the 
non-participant direct observation, the questionnaire application and the 
documentary analysis stand out. Data analysis indicated most of the losses 
associated with the safety and management stages within the beds, especially in the 
"bodyguard" and "bedding" components. The main impact was the reduction of 
safety followed by the reduction of quality. As final contributions are presented the 
main impacts and suggestions for their minimization. Therefore, it is necessary to 
study the making of the front and its correlation with other areas of civil 
construction, mainly related to the quality of works and security of beds. 
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1. INTRODUÇÃO  

Após um crescimento significativo da indústria da construção no ano de 2010, com crescimento 

do PIB deste setor em torno de 13,1% em relação ao ano anterior, a construção civil apresentou retração 

acentuada entre 2010 e 2017 com ápice negativo no primeiro semestre de 2017, com valor de 6,6% 

(SINICON/LCA/IBGE, 2017). 

Dos componentes do PIB brasileiro, foi o que apresentou maior queda em 2017. Enquanto o PIB 

nacional reduziu 5,5%, a queda da participação da construção civil nesse indicador, para o mesmo período, 

foi de 14,3%. Quase 1 milhão dos 2,7 milhões de empregos formais que deixaram de existir no país foram 

na construção civil (SINICON/LCA/IBGE, 2017). 

No estado de Goiás o cenário é semelhante ao nacional. Em dezembro de 2017 a retração de 

empregos na construção civil foi de 4,6% em relação ao mês anterior, fechando no valor de 62.321 postos 

de trabalhos preenchidos. No mesmo levantamento, é apresentada uma ligeira melhora nos dados 

referentes a janeiro de 2018 com valor positivo de 2,7% em relação ao mês anterior, todavia seguido por 

valor de 0,3% em fevereiro de 2018. Diante dos dados expostos, a previsão de crescimento ainda é incerta 

(SINICON/IBEGE, 2017). 

Neste cenário sobressaem as empresas com melhores práticas construtivas, concomitantemente 

com menores perdas operacionais. Segundo Koskela (1992), a diminuição de desperdícios melhora os 

índices de produtividade, aumenta a qualidade da construção, flexibiliza os prazos de execução da obra, 

reduz custos e possibilita o aumento da satisfação do cliente, fatores indispensáveis para a competitividade 

das empresas. 

Além das sete perdas identificadas por Ohno (1998), Koskela (2004) propôs uma nova categoria 

de perda, relacionada ao início de uma tarefa sem todas as suas entradas, ou quando ela tem sua execução 

continuada mesmo com a cessão de uma ou mais delas, denominada de making do. Koskela, Bolviken e 

Rooke (2013) definem making do como uma perda central na construção, por ser a possível causa de outras 

perdas. 

No Brasil, a perda proposta por Koskela (2004) vem sendo levantada em diversos canteiros. 

Sommer (2010) relaciona o tema com a improvisação dentro dos canteiros de obras e relaciona pré-

condições, categorias e impactos provenientes da mesma. Leão (2014) e Santos, D. de G. e Santos, P. R. R., 

(2017) analisam a perda por making do relacionando-a com o controle integrado da produção e qualidade 

nos canteiros, e com trabalho inacabado e tempo de ciclo, respectivamente. 

Em Goiânia, o levantamento de perda por making do se integra a um grupo de pesquisa, no qual 

estão sendo feitos levantamentos em empresas goianas para identificar a presença de perdas por making 

do e seus impactos. Os resultados desse levantamento podem ser encontrados em Brandão e Elias (2018) e 

Dinoah, Martins e Ribeiro (2018). Este trabalho visa preencher a lacuna de conhecimento relacionada a 

forma de coleta de dados, que até o presente momento é muito manual e pouco conclusiva, destacando 

assim a importância em se criar planilhas dinâmicas para esta análise. 

2. OBJETIVOS 

Criar banco de dados utilizando planilhas dinâmicas para análise de perdas por making do em três 

empresas goianas e apresentar diretrizes para a minimização dos principais impactos identificados. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DE PERDAS 
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O conceito de perdas é um conceito incorporado à prática da produção. Na construção civil é com 

frequência associada unicamente aos desperdícios de materiais. No entanto, as perdas estendem-se além 

deste conceito e devem ser entendidas como qualquer ineficiência no uso de equipamentos, materiais, 

mão de obra e capital em quantidades superiores àquelas necessárias à produção da edificação. Neste 

caso, as perdas englobam tanto a ocorrência de desperdícios de materiais quanto a execução de tarefas 

desnecessárias que geram custos adicionais e não agregam valor (FORMOSO, et al., 1997). 

De acordo com Shingo (1989), Ohno (1997), Koskela (1992), Polat e Ballard (2004), as atividades 

desnecessárias que geram custos e não agregam valor ao produto final são consideradas perdas.  

Soilbelman (1993) alerta que a redução de perdas deve considerar que existe um nível aceitável 

de perdas, o qual só pode ser reduzido por meio de mudanças significativas no nível de desenvolvimento 

tecnológico e gerencial da empresa. Assim, o referido autor classifica as perdas da seguinte forma: 

‒ Perdas inevitáveis (ou perda natural): corresponde a um nível aceitável de perdas, em que o 

investimento necessário para sua redução é maior que a economia gerada. 

‒ Perdas evitáveis: ocorrem quando os custos de ocorrência são substancialmente maiores que os 

custos de prevenção.  

Formoso (1997) propõe oito categorias de perdas, acrescentando a perda por substituição às sete 

categorias de perdas apresentadas por Ohno (1997), as quais estão descritas a seguir: 

1. Perda por superprodução: pode ocorrer de dois tipos, a quantitativa, quando é produzida 

uma quantidade superior ao programado ou necessário, e, por antecipação, devido à produção antes do 

período necessário; 

2. Perda por substituição: utilização de materiais com desempenho superior ao necessário;  

3. Perda por espera: é consequência do elevado tempo de setup (início), falta de sincronia e 

balanceamento do processo produtivo, quebra de máquinas, atraso na entrega de materiais e outros 

fatores que resultam em esperas por parte da mão de obra ou equipamentos (SHINGO, 1989); 

4. Perda por transporte: refere-se às atividades de movimentação excessiva de materiais ou 

componentes, podendo estar relacionadas a layout inadequado da planta; 

5. Perda no processamento em si: consiste na realização de atividades desnecessárias ou 

equivocadas durante o processamento, as quais podem ser frutos da falta de detalhamento de projetos; 

6. Perda no estoque: decorrente da existência desnecessária de estoques em níveis elevados, 

que geram custos desnecessários para manutenção seja de matéria prima, material em processamento e 

produtos acabados; 

7. Perda na movimentação: refere-se a movimentos desnecessários realizados por operadores 

durante as atividades, podendo estar relacionada principalmente à ausência de layout; 

8. Perda pela elaboração de produtos defeituosos: refere-se à fabricação de produtos, peças 

ou componentes que não atendem aos requisitos de qualidade e/ou desempenho especificados. 

Além dessas categorias, Shingo (1989) também apresenta outros dois tipos específicos de perdas: 

trabalho em progresso e retrabalho. Quanto a primeira, o autor afirma que essa perda se refere aos 

estoques existentes entre etapas de processamento, os quais podem estar associados a itens não 

concluídos que estão à espera do processamento, como nos casos de superprodução em que há excesso de 

estoques se acumulando a espera de serem processados. Em relação a segunda, ele a caracteriza como 

uma atividade que não agrega valor, consequentemente uma perda a qual é associada à correção de 

produtos que foram fabricados sem atender a todos os requisitos de qualidade. 

A análise de Shingo (1989) merece destaque por ter vínculo com algumas das oito categorias 

apresentadas inicialmente por Ohno (1997) e posteriormente por Formoso (1997) e por serem identificadas 

como possíveis consequências da perda por making do citadas por Koskela (2004). 

3.2 PERDAS POR MAKING DO 
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O termo making do foi idealizado por Koskela (2004) para definir a perda que ocorre quando uma 

tarefa inicia sem todas as suas entradas, recursos necessários, ou quando ela tem sua execução 

continuada, mesmo com a cessão de uma ou mais entradas. Para o referido autor, o termo making do tem 

uma conotação de buffer negativo, ou seja, contrapõe-se à situação em que a tarefa inicia com um estoque 

excedente de recursos disponíveis. 

Para Sommer (2010), making do significa improvisação, no sentido de executar uma atividade 

com o que se tem disponível. 

Para Fireman (2012), pode ser definida como a redução de desempenho do sistema produtivo 

devido à execução de atividades em condições subótimas. 

Dos estudos de Koskela (2000), Sommer (2010) e Fireman (2012), foram identificados alguns pré-

requisitos necessários, categorias de perdas e possíveis impactos para o making do. Sommer (2010) e 

Fireman (2018) totalizaram oito categorias de perdas por making do.  Seguem as definições das categorias 

de perdas criadas por ambos:  

1) Acesso/mobilidade: Relativo ao espaço, meio ou forma de posicionamento de quem executa as 

tarefas;  

2) Ajustes de componentes: relacionado à existência de algum ajuste inesperado que seja necessário 

para uso de componentes ou elementos de construção não adequados à realização das tarefas;  

3) Área de trabalho: Refere-se à bancada de trabalho ou área de apoio durante as atividades realizadas; 

4) Armazenamento: Organização de materiais ou componentes em locais não preparados para o seu 

recebimento; 

5) Equipamentos/ferramentas: criados ou adaptados para uso durante as atividades; 

6) Instalações provisórias: criados ou adaptados para uso durante as atividades; 

7) Proteção: Forma de uso dos sistemas de proteção; 

8) Sequenciamento: Alteração pela equipe na sequência de produção. 

As perdas são causadas pela falta ou má execução de um conjunto de pré-condições ou pré-

requisitos necessários para o início de uma atividade. Koskela (2000) identificou sete itens de pré-requisitos 

e Sommer (2010) apresentou um estudo agrupando alguns itens e criando outros, em que resultou em oito 

itens, sendo eles: 

1) Informação: não estão disponíveis informações adequadas referentes a planos, estudos ou 

trabalho; 

2) Materiais e componentes: atividade com qualidade, quantidade e dentro das especificações de 

projeto e normas; 

3) Mão de obra: não estão disponíveis os recursos humanos necessários, em número ou qualificação;   

4) Equipamentos: não estão disponíveis, não funcionam ou não são adequados às tarefas;  

5) Espaço: não há acesso à área de trabalho, circulação ou relativo à estocagem de materiais;  

6) Serviços interligados: atividades com alta interdependência comprometem a execução das tarefas 

subsequentes;  

7) Condições externas: vento, chuva ou temperaturas extremas;  

8) Instalações: não atendem as necessidades para execução dos pacotes de trabalho, incluem-se: 

instalações elétricas e hidráulicas provisórias, instalações para segurança do canteiro, isolamento 

das áreas de estoque, andaimes e fechamentos. 

3.2.1 Causas da perda por making do na construção 

Koskela (2004) observa que o modelo de gestão e planejamento da construção está voltado para 

a tarefa iniciada, ao passo que as discrepâncias entre o que foi planejado e o executado não são levadas em 

conta, o que resulta em situações nas quais o making do aparece como única solução. Para o referido 
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autor, os processos da construção envolvem um grande número de fluxos de entrada, os quais podem ser 

classificados nas seguintes categorias: projeto, materiais e componentes, mão de obra, equipamentos, 

espaço, serviços interdependentes e condições externas, conforme ilustra a Figura 1: 

 

FIGURA 1: Classificação dos fluxos de entrada. 
FONTE: Sommer (2010). 

 

Para Koskela (2004), problemas que em um primeiro momento não são considerados podem 

acabar gerando entraves no progresso das tarefas. A correta execução do planejamento da construção e 

antecipação das tarefas e suas necessidades é uma maneira eficaz de evitar as perdas por making do. 

Machado (2003) estudou o uso sistemático de antecipações gerenciais no planejamento da produção. Para 

esse autor, essas antecipações seriam fruto da experiência de projetos anteriores, visando o provimento 

dos recursos necessários para a execução dos serviços. 

Em suma, o conceito de perdas por improvisação está fortemente relacionado à gestão dos pré-

requisitos necessários, que pode impactar na confiabilidade na produção. Assim, para que as improvisações 

não ocorram, é necessário haver condições mínimas para início, desenvolvimento e término das tarefas, 

que devem ser obtidos através da identificação e remoção dos seus pré-requisitos (SOMMER, 2010). 

3.2.2 Método de identificação e classificação do making do 

Santos (2004) propôs um conceito de atividade que, por meio de remoção de restrição ou por 

antecipação gerencial, traz melhorias a um determinado processo. Essas atividades são ações de melhorias 

implementadas em um determinado setor para dar mais eficiência e eficácia aos processos. Quando essas 

atividades contribuem para evitar interrupções no processo, são chamadas de atividades facilitadoras. Elas 

se relacionam com o conceito de melhoria contínua (Koskela, 1992), favorecendo um fluxo contínuo de 

produção e envolvendo a incorporação de informações ao processo que evitarão mais tarde nas condições 

subótimas de trabalho (Koskela, 2000). 

Com base na classificação de fluxos de entrada nos processos de construção, Sommer (2010) 

propôs um método de identificação do making do nos canteiros de obras, essa proposição levou em 

consideração os pressupostos dos autores Koskela (2004), Santos (2004), Ballard (2000) e Machado (2003) 

(Figura 2). 

Sommer (2010) determinou categorias de pré-condições que uma vez não atendidas poderiam 

causar o making do. Também criou sete categorias para classificação do making do. No Quadro 1, essas 

categorias são apresentadas, bem como a categoria “Sequenciamento”, proposta por Fireman (2012) e 

aplicada por Leão (2014).  

Também é apresentado no Quadro 01 as correspondências entre as categorias propostas, pré-

condições que faltam para cada categoria e impactos na produção, a serem preenchidas no levantamento 

realizado dependendo do que for evidenciado em cada obra analisada. 
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FIGURA 2: Classificação dos fluxos de entrada nos processos da construção. 

FONTE: Sommer (2010). 

 

 
QUADRO 1: Classificação de perdas por making do. 

FONTE: Santos e Santos (2017). 

4. METODOLOGIA 

Neste tópico foi caracterizada a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa por meio 

da sua classificação, delineamento, definição de critérios para seleção das empresas participantes, 

caracterização das empresas analisadas, aplicação do questionário e, por fim, o processamento de dados. 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi classificada quanto à sua abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. 
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Em relação à abordagem, a pesquisa se classifica como qualitativa e quantitativa, pois 

primeiramente serão obtidos dados frutos de entrevistas e observações, não codificadas em um sistema 

numérico, para posteriormente serem analisados com auxílio do software Excel com o qual serão 

levantados dados numéricos para análise de índices e gráficos. 

Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, devido ao fato de ser voltada para aplicabilidade na 

indústria da construção civil sugerindo melhorias nos processos de análise e redução de perdas em geral 

nos canteiros de obra. 

Com relação aos objetivos e procedimentos, a pesquisa é classificada como exploratória, pois 

busca familiarizar com o fenômeno em estudo e fornecer dados e análises para ampliação de pesquisas 

anteriores e também subsequentes a esta publicação.  

4.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa apresenta o delineamento apresentado na Figura 3: 

 
FIGURA 3: Delineamento da pesquisa. 

FONTE: Autoria própria. 

4.3 DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

Os critérios determinantes para a seleção das empresas participantes da pesquisa foram: 

‒ Interesse em participar de estudos acadêmicos visando a melhoria de seus processos e redução 

das perdas por making do. 

‒ Possuir Sistema de Gestão da Qualidade ou processos bem definidos e controlados. 

‒ Apresentar empreendimentos em execução que possibilitem o levantamento de dados para a 

pesquisa. 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Os dados foram coletados em três construtoras da cidade de Goiânia entre os meses de julho de 

2017 a agosto de 2018. 

A partir da definição das empresas participantes, foi realizada uma caracterização das mesmas, 

conforme ilustrado no Quadro 2. 
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QUADRO 2: Caracterização das empresas participantes 

FONTE: Autoria Própria. 

4.5 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

Os questionários foram aplicados de forma semiestruturada, aplicados aos engenheiros, mestres 

de obra e encarregados nos canteiros de obra para que os mesmos norteassem os prováveis processos com 

falhas ligadas ao making do. A partir dos questionários a descrição dos registros e suas causas foi mais 

efetiva (Apêndice A).  

4.6 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Segundo Yin (2005), além da necessidade de estar familiarizado com os procedimentos de coleta 

de dados, é preciso abordar os princípios básicos de: validade de constructo, validade interna, validade 

externa e confiabilidade. Para alcançar esses princípios se deve, portanto, adotar o uso de múltiplas fontes 

de evidência, a criação de um banco de dados do estudo de caso e a manutenção de um encadeamento de 

evidências. 

Neste trabalho, as observações diretas e anotações de campo foram as principais fontes de 

evidências coletadas. As observações diretas foram feitas informalmente, ao longo de visitas de campo, 

incluindo as ocasiões durante as quais estão sendo coletadas outras evidências. 

O recolhimento dos dados necessários à pesquisa se deu em todos os empreendimentos das 

empresas participantes da pesquisa. 

Foram realizados registros fotográficos, anotações e análise de projetos e documentos para a 

comprovação dos fatos e correta classificação das perdas. As imagens aumentaram o poder de 

comunicação das informações além de constituírem um importante registro das características do estudo 

de multicasos. 

Durante os registros fotográficos buscou-se não influenciar a atividade executada, mantendo 

distância mínima e distinção necessárias para o correto registro.  

As anotações realizadas tiveram o intuito de explicar o ocorrido com detalhes para 

desenvolvimento do trabalho, sendo correquisitos com as fotos para registros exatos e fiéis das atividades 

executadas. 
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De posse dos registros fotográficos e anotações nas obras, ao final de cada acompanhamento de 

atividades, buscou-se analisar os projetos associados a essas atividades, para comprovar possíveis erros de 

execução que ocasionaram as perdas levantadas. 

Para cada obra visitada, buscou-se verificar a existência dos seguintes documentos: cronograma, 

planejamento de curto e médio prazo e fichas de verificação de serviço. O conjunto desses documentos 

serviram como base para processamento dos dados. Paralelamente buscou-se a comprovação das 

qualificações das empresas. 

4.7 PROCESSAMENTO DE DADOS 

Os dados foram organizados com auxílio do software Excel em uma planilha no formato de banco 

de dados, para posterior análise (Quadro 3). 

 
QUADRO 3:  Modelo de banco de dados 

FONTE: Autoria Própria. 

O preenchimento do banco de dados, se deu com o auxílio de planilha de apoio com a descrição 

dos pré-requisitos considerados para as atividades, categorias de making do, impactos e outras perdas 

(Quadro 4). 

 
QUADRO 4: Planilha de apoio 1 

FONTE: Autoria Própria. 

As planilhas foram preenchidas no formato de banco de dados (Apêndice B), com intuito de 

possibilitar a análise e processamento dos dados, por meio de planilhas dinâmicas e gráficos relacionados, 

em uma análise global conhecida como Dashboard (Quadro 05).  
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QUADRO 5: Modelo dashboard 

FONTE: Autoria Própria. 

Com a sua criação, os dados são associados simultaneamente e instantaneamente, promovendo 

cruzamento das informações e diferentes análises em um curto período de tempo.  

Preenchido o banco de dados, a análise pelo Dashboard foi instantânea o que culminou em 

índices e comparações para posterior análise e diretrizes de redução das perdas do projeto. 

5. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

5.1 OCORRÊNCIAS DE PERDAS POR MAKING DO 

A análise de dados deste projeto tem início com a descrição e apresentação das situações de 

registro de cada obra acompanhada. A descrição se faz necessária a fim de não subestimar ou superestimar 

os dados levantados nas empresas participantes da pesquisa. Para tanto, realizou-se a caracterização de 

cada obra visitada, a qual está apresentada no Quadro 6. 

 
QUADRO 6: Caracterização das obras. 

FONTE: Autoria Própria. 

A obra referente a empresa “A” foi uma obra piloto para a criação do dashboard. Por conta da 

possibilidade de maior acompanhamento dos registros, esta ferramenta foi melhorada continuamente 

buscando melhor interação entre os dados e atendimento aos objetivos da pesquisa. 

Destaca-se diferenças encontradas nos levantamentos realizados, detalhados a seguir: 
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‒ Para a análise da obra da empresa “A” ressalta-se que esta foi a obra com maior tempo de 

observações e processos acompanhados; única obra residencial da pesquisa; maior acesso aos 

documentos; nenhum pavimento tipo. 

‒ Para a análise da obra da empresa “B” ressalta-se que as visitas foram realizadas espaçadas por 

duas semanas e após o terceiro pavimento tipo concluído; presença de engenheiro de produção em 

tempo integral na obra; presença de equipe da qualidade em obra. 

‒ Para a análise da empresa “C” ressalta-se que as visitas foram realizadas em dias consecutivos; 

concretagem do primeiro pavimento tipo na segunda visita; ausência de equipe da qualidade 

definida. 

5.2 CRIAÇÃO DE NOVA CATEGORIA 

A partir do acompanhamento das três obras foram registradas 66 ocorrências por making do.  

Na obra “A”, na qual se teve um maior período de acompanhamento da pesquisa, foi possível 

constatar a seguinte falha contratual: início das atividades de terceirizados sem a apresentação de toda 

documentação trabalhista e de segurança necessária. 

Resgatando o conceito apresentado por Koskela (2004), é instaurada a perda por making do 

quando uma tarefa se inicia sem todas as suas entradas, recursos necessários, ou quando ela tem sua 

execução continuada, mesmo com a cessão de uma ou mais entradas. A partir desse conceito, buscou-se 

verificar nas demais obras se esta falha contratual é frequente, o que justificaria a criação de uma nova 

categoria de perda por making do. 

Para isso, foi definido os tipos de documentações que compõem esta nova categoria. Foram 

incluídos nessa categoria documentações trabalhistas (contrato social da contratada, contrato entre 

contratante e contratada, cópia do alvará municipal, seguro de vida dos funcionários, certidões negativas 

de FGTS e INSS, contribuição sindical e cartão CNPJ, cópias de RG, CPF, cartão PIS, carteira de trabalho, 

contrato de trabalho e folha de registro dos empregados) e de segurança (Programa de prevenção de riscos 

ambientais, programa de controle médico de saúde ocupacional, ficha de EPI, ordem de serviço e cópias 

dos atestados de saúde ocupacional dos empregados). 

Também são integradas nesta categoria documentações de operação de maquinário e meio 

ambiente necessárias em serviços particulares, quando realizados, como carteira do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), treinamentos específicos de função e outros. 

Definida a categoria “documentação”, buscou-se o seu registro nas duas demais obras da 

pesquisa. Para isso, foram realizadas visitas com a finalidade de confirmar a presença das respectivas 

documentações necessárias para inícios dos processos acompanhados no decorrer das visitas. Ao todo, 

foram registrados sete casos ligados à documentação, representando uma porcentagem de 9,72% dos 

registros, o que justificou a criação desta nova categoria até então inédita na literatura. 

5.3 PRINCIPAIS REGISTROS E ANÁLISES GRÁFICAS 

 Na sequência serão apresentados os principais registros e análises gráficas das três empresas 
acompanhadas ao longo da pesquisa.  

5.3.1 EMPRESA “A” 

 Dentre as categorias analisadas, a que mais se destacou foi a de “Proteção”, com 38,71% dos casos 
registrados, seguido por “Ajuste de componentes”, com 22,58%, e, “Armazenamento”, com 12,90% (Figura 
6). 
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Figura 6: Categorias (Empresa A) 
FONTE: Autoria Própria. 

Figura 7: Subetapas (Empresa A) 
FONTE: Autoria Própria. 

Ao analisar as três principais categorias, iniciando com “Proteção”, observa-se que dentre as 

subetapas ligadas à esta categoria, “guarda corpo” foi a que apresentou um maior índice 75,00% (Figura 

07). 

 Com os registros fotográficos realizados, ficam evidentes falhas relacionadas a esse quesito durante 

os processos de concretagem de lajes, execução de muro de arrimo, contenção de taludes e uso de 

andaimes (Figura 8). 

Na análise da categoria “Ajuste de componentes”, observa-se que as subetapas ligadas à ajuste de 

componentes; as subetapas alvenaria, arranque, baldrames, canteiro, coifa, limpeza e tubulação elétrica, 

obtiveram mesmo índice de 14,29% (Figura 9). 

  

Figura 8: Andaime sem guarda corpo 
FONTE: Autoria Própria. 

Figura 9: Subetapas ligadas à ajuste de 
componentes (Empresa A) 

FONTE: Autoria Própria. 

Na Figura 10 está ilustrada a falha da equipe de carpintaria, com a utilização de serra de bancada 

com a retirada da coifa de proteção, justificada para dar agilidade ao serviço. 

 
Figura 10: Serra de bancada sem coifa de proteção (Empresa A) 

FONTE: Autoria Própria. 

 Na categoria “Armazenamento”, destaca-se as principais subetapas ligadas à essa categoria (Figura 

11). Nota-se que das subetapas registradas ligadas ao armazenamento, “canteiro” foi aquela com maior 
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índice. Durante os registros percebeu-se que as falhas de layout de canteiro e planejamento a curto e 

médio prazo foram cruciais para os registros encontrados. 

Na Figura 12 está ilustrado o armazenamento impróprio de carrinhos de mão durante a 

mobilização de canteiro, frutos também da falta de layout de canteiro e planejamento. 

  

Figura 11: Subetapas (Empresa A) 
FONTE: Autoria Própria. 

Figura 12: Carrinhos de mão em canteiro (Empresa A) 
FONTE: Autoria Própria. 

 
Ao analisar os pré-requisitos ausentes determinantes para a presença do making do, constata-se o 

alto índice dos pré-requisitos “instalações” (35,48%) e “materiais e componentes” (25,81%) (Figura 13).  
A empresa “A” também apresentou maiores falhas nas instalações provisórias de segurança em 

concordância com o alto índice da categoria “proteção”, já apresentada, sendo este o motivo principal do 
alto índice de instalações. 

 

 
Figura 13: Pré-requisitos ausentes (Empresa A) 

FONTE: Autoria Própria. 

 Em relação ao segundo maior valor do gráfico, “materiais e componentes”, este está ligado a 
praticamente todas as categorias, sendo evidenciado em vários processos no canteiro. Este pré-requisito 
surge quando não são previstos, disponíveis ou adequados à atividade, materiais e componentes com 
qualidade, quantidade e dentro das especificações de projetos e normas (SOMMER, 2010).  

A Figura 14 ilustra um registro, no qual por conta de atraso na troca da caçamba, os resíduos foram 
acumulados na sua frente, e mais de uma vez, ocasionando retrabalho e perda de qualidade nas atividades 
desenvolvidas, demonstrando a necessidade de um planejamento efetivo dentro do canteiro. 

 
Figura 14: Caçamba (Empresa A) 
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FONTE: Autoria Própria. 

 Com relação aos impactos principais registrados na obra, a empresa A teve a redução da segurança 
como principal impacto (54,84%), seguido por retrabalho (19,35%) e redução da qualidade (16,13%) (Figura 
15).  

Como o período de observação da empresa A foi o maior entre todas as obras pesquisadas (5 
meses), é possível afirmar que não se trata somente de falhas localizadas à segurança, em relação ao 
impacto principal, e sim da conduta da empresa e profissionais neste canteiro de obras em relação a esse 
aspecto. 
 Foram registradas falhas de guarda corpo, uso de EPI’s, processos perigosos como solda e corte 
entre outros, que necessitam ser planejados com a equipe de segurança e lideranças da obra para atender 
os padrões de segurança mínimos em cada procedimento. 

 
Figura 15: Impactos principais (Empresa A) 

FONTE: Autoria Própria. 

 O alto índice de retrabalho registrado, sugere falhas de comunicação, logística e layout dentro do 
canteiro de obra que devem ser discutidos visando melhoria. Assim como a redução da qualidade, que 
muitas vezes está ligada à execução equivocada dos processos e também às falhas de documentação e 
registro de atividades segundo o SGQ. 

5.3.2 EMPRESA “B” 

 Desta obra a categoria que mais se destacou também foi “Proteção”, com 26,67% dos casos 
registrados, seguido por “sequenciamento”, com 20,00% e “Área de Trabalho”, ”Documentação” e 
“Instalações provisórias” todos com 13,33%. 

 
Figura 16: Categorias (Empresa B) 

FONTE: Autoria Própria. 

 Seguindo para análise localizada das duas principais categorias, iniciando com “Proteção”, destaca-

se as principais subetapas ligadas à essa categoria (Figura 17). 
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Figura 17: Subetapas (Empresa B) 

FONTE: Autoria Própria. 

 Nota-se que das subetapas registradas ligadas à proteção, “guarda corpo” e “EPI” dividiram 
igualmente a quantidade de registros. Durante os registros fotográficos realizados, falhas relacionadas ao 
uso de EPI e guarda corpo foram registrados, com foco para a visita realizada durante a concretagem da 
laje do sexto pavimento tipo (Figuras 18 e 19). 
 

  
Figura 18: Cinto de segurança não ancorado (Empresa B) 

FONTE: Autoria Própria. 
Figura 19: Posicionamento de guarda corpo após início 

de concretagem (Empresa B) 
FONTE: Autoria Própria. 

 
 Na análise da categoria “Sequenciamento”, observa-se que as subetapas registradas ligadas a 
sequenciamento, como cortina, terraplenagem e tirantes, obtiveram mesmo índice (Figura 20). 

Na Figura 21 está ilustrada falha no processo de retirada das vigas metálicas usadas na protensão 
dos tirantes, que prejudicou os processos subsequentes na mesma região e armazenamento de materiais 
no subsolo. 

  
Figura 20: Subetapas (Empresa B) 

FONTE: Autoria Própria. 
Figura 21: Vigas metálicas em tirantes (Empresa B) 

FONTE: Autoria Própria. 

 
 Com relação aos pré-requisitos ausentes registrados na presença do making do, constata-se o alto 
índice dos pré-requisitos “instalações” e “materiais e componentes” (20,00%) (Figura 22). 

A empresa B também apresentou falhas nas instalações provisórias de segurança em concordância 
com o alto índice da categoria proteção, já apresentada, sendo este o motivo principal do alto índice de 
instalações. 
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Figura 22: Pré-requisitos (Empresa B) 
FONTE: Autoria Própria. 

Figura 23: Instalação provisória de energia (Empresa B) 
FONTE: Autoria Própria. 

 
 Em relação ao quesito “Materiais e componentes” este foi evidenciado em processos equivocados 
dentro do canteiro, como por exemplo, execução de reboco em parede sem a retirada de instalações 
provisórias de energia que transpassavam a mesma (Figura 23). Tal equívoco, gerou retrabalho e perda de 
material o que poderia ter sido evitado com discussão prévia do modo de execução do reboco e retirada 
anterior da instalação provisória de energia. 
 Com relação aos impactos principais registrados na obra observa-se que 26,67% dos impactos 
principais são devidos à redução da segurança e da qualidade (Figura 24). Dos registros feitos, constata-se 
que a maioria destes, ligados a redução da segurança, foram durante a visita à concretagem enquanto 
aqueles ligados à redução da qualidade estão ligados a falta de apresentação de documentação completa 
de terceirizados. 

 
Figura 24: Impactos principais (Empresa B) 

FONTE: Autoria Própria. 

5.3.3 EMPRESA “C” 

 Desta obra a categoria que mais se destacou também foi “Proteção”, com 46,15% dos casos 
registrados, seguido por “armazenamento”, com 19,23% e “Ajuste de componentes” e ”Documentação” 
com 11,54% (Figura 25). 

Na análise localizada das duas principais categorias, iniciando com “Proteção”, destaca-se as 
principais subetapas ligadas à essa categoria (Figura 26). 
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Figura 25: Categorias (Empresa C) 
FONTE: Autoria Própria. 

Figura 26: Subetapas (Empresa C) 
FONTE: Autoria Própria. 

 
 Das subetapas ligadas a proteção, “guarda corpo” é a que possui um percentual maior de 33,33% 
dos registros. Evidenciou-se uma quantidade maior de subetapas em que essa categoria foi registrada em 
relação as demais empresas. Enquanto as empresas A e B apresentaram 4 e 2 subetapas, respectivamente, 
nesse quesito, a empresa C apresentou 8, demonstrando a presença de falhas relacionadas a guarda corpo 
em vários processos na obra acompanhada.  

 
Figura 27: Ausência de guarda corpo (Empresa C) 

FONTE: Autoria Própria. 

 Na análise da categoria “Armazenamento”, destaca-se as principais subetapas ligadas à essa 
categoria (Figura 28). Das subetapas ligadas à armazenamento, “canteiro” foi aquela com maior incidência 
com 60,0% dos casos registrados.  

Atenta-se ao fato de que no momento da primeira visita, a obra encontrava-se no início da 
montagem de fôrmas do primeiro pavimento tipo, e foi neste dia que esses registros foram realizados. 
Destaque para materiais e objetos depositados sobre contêineres, atrás de árvores e fôrmas expostas às 
intempéries, que integraram os registros feitos (Figura 29). 

  
Figura 28: Subetapas (Empresa C) 

FONTE: Autoria Própria. 
Figura 29: Armazenamento impróprio de materiais 

FONTE: Autoria Própria. 
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 Com relação aos pré-requisitos ausentes registrados na presença do making do, constata-se o alto 
índice dos pré-requisitos “Instalações” (26,92%) e “Espaço” (23,08%) (Figura 30).  

A empresa C também apresentou falhas nas instalações provisórias de segurança em concordância 
com o alto índice da categoria proteção, já apresentada, sendo este o motivo principal do alto índice de 
instalações. Em relação ao quesito “espaço”, este está vinculado ao armazenamento equivocado de 
materiais devido à falta de layout de canteiro, logística e gerenciamento de canteiro, o qual deve ser 
planejado ao longo das alterações dos processos dentro do canteiro de obras (Figura 31). 

 

 

Figura 30: Pré-requisitos (Empresa C) 
FONTE: Autoria Própria. 

Figura 31: Falha no armazenamento de materiais 
(Empresa C) 

FONTE: Autoria Própria. 

 
 Com relação aos impactos principais registrados na obra C, 53,85% desses relacionaram-se à 
redução da segurança. Entre as três obras foi aquela com maior índice nesse quesito. Destaque para o fato 
que em ambas as visitas foram registrados vários casos ligados a segurança em diferentes processos 
acompanhados. 

 
Figura 32: Impactos principais (Empresa C) 

FONTE: Autoria Própria. 

5.4 REGISTROS GERAIS ENCONTRADOS 

Das ocorrências de making do registradas nas obras pesquisadas, destaca-se a categoria 

“Proteção”, com 38,9% dos casos registrados, conforme ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1: Categorias 
FONTE: Autoria Própria. 

Sommer (2010) encontrou em seu trabalho um valor de 17% para a mesma categoria. É de se 

preocupar um índice tão elevado nesta categoria, uma vez que quase todas as empresas possuem Sistema 

de Gestão da Qualidade (SGQ), apenas a empresa A não possui certificação. Avaliando os processos ligados 

a proteção, fica evidente um número maior de falhas no quesito “guarda corpo” conforme ilustrado na 

Figura 2: 

 
Figura 2: Porcentagem de subetapas por categoria 

FONTE: Autoria Própria. 

 Ficou evidenciado no momento dos registros que este quesito teve maior incidência durante o 
processo de concretagem de lajes, as quais nos momentos acompanhados, não se encontravam totalmente 
preparadas para a concretagem, apresentando vários processos subsequentes ocorrendo ao mesmo 
tempo, visando ganho de tempo para a execução do serviço. Percebeu-se que a realização simultânea das 
atividades que deveriam ser sequenciadas, foi decisiva para se evidenciar as perdas por making do ligadas à 
categoria “Proteção”, conforme ilustrado na Figura 3: 

 
Figura 3: Execução de guarda corpo anterior à concretagem 

FONTE: Autoria Própria. 

A respeito dos pré-requisitos ausentes, o quesito “Instalações” se destacou, com 29,17% dos 

casos totais, seguido “por materiais e componentes” com 20,83% dos casos. É de se esperar um percentual 

significativo neste pré-requisito, o que vai ao encontro da revisão bibliográfica, pois, no mesmo está incluso 

a análise das instalações provisórias de segurança, que apresentaram falhas em todas os empreendimentos 

pesquisados. 
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Figura 4: Porcentagem de pré-requisitos 

FONTE: Autoria Própria. 

 Analisando os impactos principais dos registros de making do, confirmou-se a redução da 
segurança com 48,61% dos impactos principais gerados, seguido pela redução da qualidade com 26,39% 
dos dados analisados. 

 
Figura 5: Impactos Principais 

FONTE: Autoria Própria. 

Em comparação com o estudo de Elias et al. (2018) que apresentou para o mesmo impacto, em 

condições e empreendimentos semelhantes à pesquisa, o valor de 11,4% dos impactos gerados, observa-se 

resultados significativamente diferentes. Esse valor pode ser justificado por conta das situações e 

momentos de visita em obra.  

Grande parte dos registros de falhas ligadas à segurança se deram em momento de concretagem 

de pavimentos tipo, e ainda, nos primeiros pavimentos. Destaca-se a elevada ocorrência de improvisações 

nos momentos de concretagem, nos quais existem possibilidades para falhas executivas e de segurança. 

6. DIRETRIZES PARA MINIZAÇÃO DE PERDAS POR MAKING DO 

 Elucidados os principais impactos decorrentes das perdas relacionadas ao making do nos canteiros 
de obra pesquisados, faz-se necessário apresentar diretrizes para minimização dos mesmos. 
IMPACTOS REGISTROS JUSTIFICATIVAS  DIRETRIZES 

R
ed
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çã

o
 d

a 
se

gu
ra

n
ça

 

Equipamentos de 
proteção coletiva em 
quantidade insuficiente 
para os funcionários foco 
para os guarda corpos 
(item mais negligenciado) 
Evidenciadas falhas no 
uso dos EPI’s 

O curto prazo das tarefas 
dentro do canteiro de obras 
obriga a execução do pacote 
de serviços sem tempo para 
vistorias da segurança 

Necessidade de renovação de 
treinamentos e 
acompanhamento mais efetivo 
dos técnicos de segurança 
durante a execução dos serviços 

Comprometimento das equipes 
envolvidas 

R
ed

u
ç

ão
 d

a 

q
u

al
id

ad
e 

Falhas de planejamento  
Para cumprir com os prazos 
estipulados nos cronogramas, 
várias falhas nos processos 

Determinação no planejamento o 
tempo de setup, apresentação de 
documentação necessária à 
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são geradas, desde o acesso à 
atividade até o 
armazenamento final das 
ferramentas utilizadas. 

atividade, treinamentos de 
segurança e execução, instalação 
de EPC’s, preenchimento de 
fichas de verificação de serviços 
e vistorias. 

Comunicação direta entre equipe 
de segurança, qualidade e 
engenharia na confecção dos 
planejamentos de execução das 
tarefas 

Registro das falhas e discussões 
das mesmas com as equipes 
responsáveis (utilização do ciclo 
PDCA). 

Comprometimento das equipes 
envolvidas 

Ausência de layout de 
canteiro atualizado 

Aproveitamento do espaço da 
melhor forma possível, afim 
de deixar áreas livres para 
armazenar materiais e 
equipamentos.  

Planejamento do layout e suas 
alterações ao longo da obra no 
curto e médio prazo. 

Quadro 08: Diretrizes. 
FONTE: Autoria Própria. 

7. CONCLUSÕES 

 Dos resultados obtidos é válido ressaltar a importância do estudo das perdas relacionadas ao 
making do utilizando-se as tabelas dinâmicas (Dashboard). A dinamicidade dos resultados obtidos por meio 
dessa ferramenta, proporcionam uma análise sistêmica dos diversos fatores envolvidos nos registros 
levantados. Sua aplicabilidade vai além do objetivo desse trabalho, podendo ser utilizado em trabalhos 
futuros aprofundando a correlação entre making do com as atividades de orçamentação e de projetação, 
entre outras análises pertinentes. 
 Dos registros feitos é possível comparar os resultados encontrados das categorias, pré-condições 
ausentes e impactos com os trabalhos de Sommer (2010), e Elias e Brandão (2018), que também realizaram 
análises similares às utilizadas neste trabalho. Destaque para o trabalho de Elias e Brandão (2018), no qual 
o levantamento foi realizado na cidade de Goiânia-GO. 

Percebe-se que o trabalho de Sommer (2010) destacou-se a categoria acesso e mobilidade, em Elias 
e Brandão (2018), sequenciamento, e neste trabalho a categoria proteção (Quadro 08). Destaca-se que as 
situações de registro e particularidades de cada obra influenciam nos registros coletados. 
 

 
Quadro 08: Comparação entre pesquisas. 

FONTE: Autoria Própria. 

 Em comparação com os impactos redução da segurança e da qualidade, principais neste trabalho, 
Sommer (2010) apresenta em seu estudo um valor médio entre as duas empresas acompanhadas, de 65% e 
10%, para cada quesito, respectivamente. Elias e Brandão (2018) apresentam em seu estudo os valores de 
11,4% e 8,4%, para cada quesito, respectivamente. 
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 O acesso à informação e participação de representantes das empresas foi primordial para a coleta 
de dados e análise futura. A criação da categoria documentação é o resultado dessa contribuição.  

Sugere-se como trabalhos futuros, um maior levantamento e detalhamento dos registros para 
evidenciar novas categorias, pré-requisitos ou impactos frente a cada etapa construtiva dos 
empreendimentos pesquisados. Analisar as particularidades de cada obra, buscar soluções reais para os 
registros encontrados e também as influências do making do no cronograma e viabilidade de obras. 
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APÊNDICE A 

ITEMS SIM NÃO NÃO APLICÁVEL CONSIDERAÇÕES

Os serviços são discutidos com a equipe 

previamente?

O planejamento de curto prazo é fielmente 

comprido? 

O planejamento é discutido com os 

terceirizados?

O planejamento é discutido com o Mestre 

de Obras?

Os planejamentos de curto e médio prazo 

incluem o dimensionamento dos insumos 

necessários?

Existe reaproveitamento de materias? 

Quais? Em que situações?

Existem treinamentos de execução dos 

serviços?

Os treinamentos de execução de serviços 

são rigorosamente lecionados antes das 

atividades?

Em caso de atraso de uma tarefa ela é 

estudada formalmente?

Já houve casos de mudança do método 

executivo devido a falta de segurança, 

instrução, insumos, ou algo semelhante?

As FVSs são analisadas no término das 

obras?

O controle de estoque é rigorasamente 

efetivo?

Você considera que existe muito 

retrabalho? 

As ferramentas/ equipamentos costumam 

chegar em bom estado nas obras?

As ferramentas/ equipamentos que 

chegam com pequenos defeitos na obra, 

mas funcionando, são utilizadas?

É comum ocorrer atraso de insumos após a 

data prevista de entrega?

Anteriormente à confecção dos barracões 

de obra, as normas são consultadas e 

atendidas?

As normas de acessibilidade são efetivas 

em todo o período de execução das 

tarefas?

A utilização de EPI pelos tercerizados é 

efetiva?

Dentre os seguintes items, qual seria o 

maior impasse a ser resolvido dentro do 

canteiro?

QUESTIONÁRIO 

Produtividade      

Desmotivação

Perda de Material

Retrabalho

Segurança

Qualidade

Falta de Terminalidade

Custo

Cronograma
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APÊNDICE B 

 


