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 RESUMO: No atual panorama de competição das empresas construtoras pela disputa de 
mercado, há a necessidade de otimizar processos e investimentos na busca de eficiência 
que promovam resultados satisfatórios quanto à qualidade e redução de recursos como 
custos e tempo. A determinação das perdas por making-do se justifica na tentativa de 
esclarecer causas e efeitos deste tipo de perdas. A presente pesquisa se baseia na 
proposição de Sommer (2010) e em acréscimo foi realizada a análise de riscos das perdas 
identificadas. Foi realizada uma triangulação dos dados por meio dos resultados das 
análises de entrevistas, documentos, observações diretas não participantes e registos 
fotográficos. A coleta de dados ocorreu em seis empreendimentos de quatro empresas 
goianas. As análises dos dados levantados permitiram de forma objetiva identificar as 
principais categorias de perdas presentes nos processos construtivos, sendo em 59,1% 
dos casos do tipo sequenciamento, bem como o principal pré-requisito ausente obtido 
em 34,3% dos casos tem relação com a mão de obra e o maior impacto em 24,8% dos 
casos sendo de desmotivação. Com a análise de risco esclareceu se os principais pontos 
de atenção de acordo com a sua gravidade, orientando assim tomadas de decisão 
visando a proposição de melhorias que façam diferença nos processos de gestão e 
execução da comunidade goiana de construção.  
 

ABSTRACT: In the current competition overview of the construction companies for 
the market dispute, there is a need to optimize processes and investments in the 
search for efficiency that promote satisfactory results regarding quality and 
reduction of resources such as costs and time. The determination of the losses by 
making-do is justified in the attempt to clarify causes and effects of this type of 
losses. The present research is based on the proposal of Sommer (2010) and in 
addition was carried out the risk analysis of the identified losses. Triangulation of the 
data was done through the results of interviews, documents, non-participating direct 
observations and photographic records. Data collection was carried out in six 
projects of four companies in Goiás. The analysis of the collected data allowed to 
identify the main categories of losses present in the constructive processes, being 
59.1% of the cases of the sequencing type, as well as the main missing prerequisite 
obtained in 34.3% of the cases are related with the workforce and the biggest impact 
in 24.8% of the cases being of demotivation. With the risk analysis clarified if the 
main points of attention according to its gravity, thus guiding decision making 
aiming at proposing improvements that make a difference in the management and 
execution processes of the community of construction in Goiás. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mudança de comportamento dos consumidores e o fim da fase áurea vivenciado pela construção 
civil brasileira, até meados de 2010, evidenciaram a necessidade do constante aperfeiçoamento dos 
processos executivos, das etapas de planejamento e do controle da produção para a garantia da 
competitividade e da rentabilidade das empresas (SANTOS; SANTOS, 2017 e SOMMER, 2010). 

Nesse sentido, a Construção Enxuta, proposta por Koskela (1992), evidenciou-se dentro desse 
cenário, uma vez que ela propõe, ao mesmo tempo, uma redução das atividades que não agregam valor no 
processo produtivo e um controle das perdas existentes, por meio de onze princípios: redução da parcela 
de atividade que não agrega valor; aumento do valor do produto/serviço através da consideração 
sistemática dos requisitos do cliente; redução da variabilidade; redução do tempo de ciclo; simplificação 
através do número de partes, passos e dependências; aumento da flexibilidade de saída; aumento da 
transparência do processo; foco do controle do processo completo; introdução da melhoria contínua no 
processo; balanceamento de melhorias de fluxo e conversão e, por fim, Benchmark. 

Perda pode ser entendida como qualquer procedimento ou elemento que inseridos em qualquer 
processo não reflita na agregação de valor, consequentemente esses elementos ou procedimentos 
implicam no aumento do custo e na redução da eficiência dos processos (OHNO, 1997). De acordo com 
Ohno (1997), as perdas podem ser divididas em sete categorias, sendo elas: superprodução, espera (tempo 
sem trabalho), transporte, processamento incorreto, excesso de estoque, movimentações desnecessárias e 
produtos defeituosos. 

Os componentes necessários ao início de uma tarefa, tais como informações, documentos e 
desenhos é definido por Ronen (1992) como kit Completo. Com base nessa definição Koskela (2004) 
apresenta a oitava categoria de perda, denominada making-do, que é caracterizada como a situação na 
qual uma tarefa é iniciada sem a disponibilidade de todos os recursos necessários para a sua conclusão, e 
por consequência potencializa o uso da improvisação dentro da execução. 

 Para Koskela (1999) a inexistência de condições ideais de trabalho pode ter como causa planos mal 
elaborados, a obstrução do local pelo armazenamento incorreto de materiais, ou a insistência em 
prosseguir o trabalho sem as ferramentas indicadas para a tarefa. Essas causas que são frutos de 
planejamentos mal executados podem interromper o fluxo de trabalho, originar as perdas por making-do e, 
por consequência, impactar na confiabilidade da produção (SOMMER, 2010)  

Segundo Santos (2016), a existência do making-do está fortemente relacionada com o trabalho 
inacabado, caracterizado pela não execução de um determinado serviço dentro do prazo estabelecido, 
gerando assim impacto no tempo de ciclo do processo construtivo. Esses impactos são manifestados na 
redução da produtividade, na desmotivação dos trabalhadores, na perda de material, no retrabalho, na 
redução da segurança e da qualidade (SOMMER, 2010).  

A medição de perdas é uma forma eficaz de avaliar o desempenho da produção, porém, poucos 
estudos foram realizados para se observar todas as perdas inerentes ao processo de construção. Estudos 
em diferentes países em que alguns aspectos de perdas foram analisados e quantificados, apontam uma 
ordem de grandeza considerável das atividades sem valor agregado na construção (RAMASWAMY; 
KALIDINDI, 2009). Entretanto, poucas pesquisas são identificadas na literatura para mensurar o making-do 
e seus impactos no processo produtivo. 

Para Sommer (2010), é fundamental o estudo e a análise em diferentes situações do processo 
produtivo para a avaliação do conceito de making-do e sua ligação com erros de previsão de restrições no 
planejamento de médio prazo.  

Embora seja um assunto já abordado em diversas bibliografias, percebe-se que o levantamento de 
dados relativos às perdas por making-do, sobretudo nas construtoras goianas, ainda é insuficiente, 
impossibilitando assim uma real caracterização da incidência na construção civil local. 
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Sendo assim, este projeto de pesquisa iniciado por Elias e Brandão (2018) e complementado pelos 

autores e por Braga (2018) foi desenvolvido com o intuito de contribuir com análises das perdas relativas 
ao making-do, classificando os tipos de perdas de acordo com os critérios de Sommer (2010) e Fireman 
(2012) e indicando quais deles são os mais consideráveis no cenário estudado.  

2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral da pesquisa é levantar e classificar as perdas por making-do em quatro empresas 
construtoras goianas para verificar seus impactos sobre o ciclo produtivo. Secundariamente, avaliar, 
segundo a metodologia de análise de risco, o risco inerente à cada evento coletado. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este tópico apresentará a definição e as categorias de perda segundo o Sistema Toyota de 
Produção, bem como, a conceitualização de perdas por making-do e a metodologia utilizada no 
levantamento e na análise dos dados. 

3.1 SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

Dentro do Sistema Toyota de Produção (STP), desperdício é entendido como qualquer elemento ou 
movimento que, além de aumentar os custos, não agregam valor ao produto (OHNO, 1997).  Para o autor, 
qualquer tipo de movimentação desnecessária ao processamento e elementos em demasia, como por 
exemplo: mão de obra, informação, materiais e ferramentas representam desperdício e devem ser 
eliminados para que o processo aumente a sua eficiência e, consequentemente, reduza seus custos.  

No entanto, as medidas saneadoras devem ser baseadas na real causa do problema e não nos seus 
sintomas, ou seja, antes da busca pela eliminação dos desperdícios devem ser entendidas com clareza as 
causas das perdas. Para isso, é recomendado que os gestores se perguntem repetidas vezes porque 
determinado problema ocorreu, sempre aumentando o nível do questionamento, pois assim, como garante 
o autor, é possível evitar o uso de medidas paliativas em detrimento de ações definitivas de correção 
(OHNO, 1997).  Segundo os critérios do STP as perdas podem ser divididas nas seguintes categorias: 

 
a) Perdas de superprodução: essa é, na visão do autor, o pior dos desperdícios, pois oculta outros 

tipos de perda e cria-se a necessidade de atividades desnecessárias. Ela pode se manifestar pela 
produção exagerada, além do planejado ou necessário, e pela antecipação da produção; 

b)  Perdas por tempo disponível (espera): essa perda é originada pela falta de balanceamento das 
equipes e da sincronização da produção, defeitos de maquinário, atraso de entrega de materiais 
(SHINGO, 1996); 

c) Perdas em transporte: surge das movimentações, fora do processamento, de materiais (SOMMER, 
2010); 

d) Perdas do processamento: decorrentes de etapas desnecessárias ao processamento do produto; 
e) Perdas de estoque: pode ser uma perda secundária da superprodução ou da falta de sincronização 

da produção, esse tipo de perda engloba todos os custos exigidos para a manutenção dos produtos, 
acabados ou em processamento, e do seu espaço de armazenamento; 

f) Perdas de movimento: são os movimentos desnecessários e executados no processamento; 
g) Perdas de produzir produtos defeituosos: decorrente da fabricação de produtos defeituosos ou 

incompatíveis com as exigências estabelecidas, provocando retrabalho ou descarte do produto 
(SOMMER, 2010). 
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3.2 PERDA POR MAKING-DO 

Perdas por making-do, também denominadas de perdas por improvisação, são atividades iniciadas 
ou continuadas sem que pelo o menos um dos componentes necessários, como por exemplo: materiais, 
maquinários, ferramentas, instruções e mão de obra esteja disponível (KOSKELA, 2004).  

Para o autor, a alta incidência das perdas por making-do na construção civil não é puramente 
decorrente de falhas na implementação de um sistema de gestão, para ele essas perdas são devidas ao 
negligenciamento, por parte dos gestores, das atividades que não agregam valor exercidas pelos operários 
e pelo maquinário; a falta de verificação da disponibilidade e da adequação das pré-condições antes da 
ordem de serviço; e a alta variabilidade entre a execução da tarefa e os fluxos de recursos.  

Segundo Ronen (1992), essas perdas possuem basicamente três causas, que são a síndrome de 
eficiência - utilização da capacidade máxima dos recursos; a pressão por respostas imediatas e a divisão 
inapropriada entre os níveis de montagem que pode provocar o aumento dos componentes de um kit de 
modo que o seu controle seja prejudicado. Na definição do autor, Kit é a reunião de componentes 
necessários ao início de uma tarefa, como por exemplo: informações, documentos e desenhos. 

3.3 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE PERDAS POR MAKING-DO 

Sommer e Formoso (2010), apresentam uma metodologia para levantamento e identificação de 
perdas por making-do, e descrevem o método de identificação das perdas, conceitos e definições básicos 
para essa identificação e ainda ferramentas de coleta e análise dos casos registrados. 

3.3.1 Identificação das perdas  

Para a categorização dos dados, Sommer e Formoso (2010) definem sete tipos de categorias, que, 
Fireman (2012) por sua vez, complementa essa lista com o oitavo tipo de categoria denominada por ele de 
sequenciamento. O Quadro 1 apresenta as oito categorias e suas respectivas definição. 

 

QUADRO 1: Definição dos tipos de perdas 

CATEGORIA DEFINIÇÃO 

Acesso/mobilidade Relativo ao espaço, meio ou forma de posicionamento de quem executa as tarefas 

Ajuste de componentes Artifícios para uso de componentes não adequados à realização das tarefas 

Área de trabalho Refere-se à bancada de trabalho ou área de apoio durante às atividades realizadas 

Armazenamento 
Organização de materiais ou componentes em locais não preparados para o seu 
recebimento 

Equipamentos/ferramentas Criados ou adaptados para uso durante as atividades 

Instalações provisórias Criados ou adaptados para uso durante as atividades 

Proteção Forma de uso dos sistemas de proteção 

Sequenciamento Mudança provocada pela equipe na sequência de trabalho  
FONTE: Adaptado de Sommer e Formoso (2010) e Fireman (2012). 

 

3.3.2 Análise de dados 

No Quadro 2 está definida a natureza das perdas por improvisação. A descrição de cada uma é 
essencial para a posterior avaliação dos casos coletados.  

Segundo Sommer e Formoso (2010), dando prosseguimento à análise, executa-se a avaliação das 
improvisações e das suas potenciais consequências, registradas durante a coleta de dados. Os autores 
destacam que “elas não geram necessariamente um impacto negativo na produção, mas que possuem o 
potencial para tanto já que se caracterizam por serem contramedidas espontâneas que ocorrem na 
produção”. 
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Assim, segundo esses autores, os casos de perdas são relacionados quanto às potenciais 

consequências: redução da produtividade, geração de desmotivação, geração de perda material, geração 
de retrabalho, redução da segurança e redução da qualidade. Ressalta-se que cada perda identificada 
poderia estar relacionada a mais de uma falha e também a mais de uma possível consequência.   

Por sua vez, Brandão e Elias (2018), incluíram em seu trabalho os impactos dessas perdas sobre o 
custo e sobre o cronograma.  

Devido a possibilidade de um caso se destinar a mais de uma falha ou potencial consequência, a 
possibilidade de melhoria de mais de um sistema não pode ser descartada. O Quadro 3 explicita a 
ferramenta de análise dos casos e identificação da natureza, possível impacto e as oportunidades de 
melhoria proposta por Sommer e Formoso (2010).  

 

QUADRO 2: Natureza das perdas por improvisação 

NATUREZA DESCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Informação 

Projetos, planos, estudos e procedimentos que fornecem toda 
informação necessária para a execução dos pacotes de trabalho não 
estão disponíveis, não são claros, estão incompletos ou são 
desconhecidos 

Método 

Materiais e 
componentes 

Não são previstos, disponíveis ou adequados à atividade com 
qualidade, quantidade e dentro das especificações de projeto e 
normas 

Materiais 

Mão de obra 
Não está disponível em número que atenda os planos, pouco 
qualificada ou não foi treinada 

Mão de obra 

Equipamentos ou 
ferramentas 

Indisponíveis, não funcionam ou não são adequados às tarefas. Máquina 

Espaço 
Não há acesso à área de trabalho, circulação ou armazenamento de 
materiais Meio 

Serviços 
Interdependentes 

Atividades com alta interdependência comprometem a execução 
das tarefas subsequentes. 

Meio 

Condições externas Vento, chuva ou temperaturas extremas. Meio 

Instalações 
Instalações provisórias não atendem as necessidades para execução 
dos pacotes de trabalho, incluindo: instalações elétricas e hidráulicas 
provisórias. 

Meio 

FONTE: Sommer e Formoso (2010). 

 

FONTE: Adaptado de Sommer e Formoso (2010). 

3.4 GESTÃO DE RISCOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O Gerenciamento de riscos foi desenvolvido para tratar os riscos e as incertezas inerentes a 
qualquer empreendimento. Trata-se de uma área de estudos e de atuação, cujo principal objetivo é 
analisar projetos, empresas e outras organizações dentro do seu contexto para identificar os eventos 

QUADRO 3:  Ferramenta de análise dos casos  
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futuros incertos que podem influenciar na conquista das metas da entidade estudada (FIGUEIREDO; 
CATARINA, 2016).  

Segundo Catarina (2008) as principais atividades e etapas do gerenciamento de riscos podem ser 
divididas em: 

a) Definição formal de um plano de gerenciamento de riscos; 
b) Identificação e Registros dos Riscos; 
c) Qualificação, quantificação e hierarquização; 
d) Definição das Ações de Tratamento de Riscos; 
e) Acompanhamento das Ações de Tratamento; 
f) Quadro de Acompanhamento. 

Para o autor, quando o objetivo é apenas conhecer os riscos o gerenciamento de riscos pode ser 
simplificado com a aplicação apenas das etapas b e c. 

A qualificação é, portanto, uma fase posterior e de importância na análise. Segundo Fireman 
(2012), na análise é considerada a severidade do caso e a sua probabilidade de repetição. O método 
proposto pelo autor se baseia em uma avaliação subjetiva e qualitativa dos casos e permite o seu 
agrupamento em três grupos: prioridade alta (preto), prioridade intermediária (cinza) e prioridade baixa 
(cinza claro), Quadro 4. 

 

FONTE: Adaptado de Fireman (2012). 

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, coleta de dados e, por fim, o processamento de dados. 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à abordagem utilizada, a pesquisa é qualitativa e quantitativa, pois busca descrever e 
entender o problema estudado por meio de descrições - baseadas em observações – e, posteriormente, 
exprimir quantitativamente os dados observados.  

A natureza da pesquisa é do tipo aplicada, porque visa, a partir do estudo dos problemas 
apresentados nos processos de produção das empresas, fomentar a formulação de melhorias práticas no 
contexto da construção civil.   

Quanto aos objetivos gerais a pesquisa se caracteriza como exploratória, cujo objetivo é 
proporcionar maior familiaridade com o problema para torná-lo mais explícito ou para a construção de 
hipóteses, por conseguinte permite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado 
(YIN, 1990). 

QUADRO 4: Análise de risco 

PROBABILIDADE 
SEVERIDADE 

Muito Alta - I Alta - II Moderada - III Baixa - IV Muito Baixa - V 
A - Improvável           
B - Extremamente Remota           
C - Remota           
D - Provável           
E - Frequente           
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A pesquisa no tocante ao seu procedimento é classificada como estudo de caso, pois, segundo Yin 

(1990), o estudo de caso torna possível a investigação de uma realidade delimitada para apreender 
características significantes do evento em questão. 

4.2 DELINEAMENTO 

O delineamento da pesquisa está representado na Figura 1. 
 

 
FIGURA 1: Delineamento da pesquisa. 

FONTE: Dos autores (2018). 

4.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Para a pesquisa foram selecionadas quatro construtoras consolidadas no mercado goiano e com 
empreendimentos em execução na cidade de Goiânia.  

Os dados foram levantados entre os meses de novembro de 2017 a novembro de 2018, sendo os 
portes das empresas determinados com base na classificação estabelecida pelo Sebrae1 (SEBRAE, 2013), 
Quadro 5.  

 
 QUADRO 5:  Caracterização das empresas analisadas. 

continuação 
Empresa A B C D 

Tempo de atuação no mercado 21 19 32 21 
Obras em Andamento 05 04 02 03 

Certificações 

- ABNT NBR ISO  
14001:2004 
- ABNT NBR ISO  
9001:2008 

- ABNT ISO 
9001:2008  
- PBQP-H NÍVEL A 

- ABNT NBR ISO 
9001:2015 
- PBQP-H NÍVEL A  

- ABNT NBR ISO 
9001:2008     
- PBQP-H NÍVEL A  

                                                 
1 Em que, para o setor da indústria, microempresas possuem até 9 funcionários, pequena empresa de 20 a 99, média 
empresa de 100 a 499 funcionários e grande empresa mais de 500 funcionários. 
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QUADRO 5:  Caracterização das empresas analisadas. 

conclusão. 
Empresa A B C D 

Certificações 
- OHSAS  
18001:2007 
- PBQP-H NÍVEL A 

   

m2 em execução em 2018 109.942 63.491,02 56.450 105.238 
Porte da Empresa Grande Média Grande Grande 

FONTE: Dos autores (2018). 

4.4  CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

No Quadro 6 está apresentado a caracterização dos empreendimentos analisados. 
 

QUADRO 6:  Caracterização dos empreendimentos analisados. 

Empreendimento A-E1* B-E1 B-E2 C-E1 C-E2 D-E1 
Empresa Responsável A B B C C D 

Autoria 
Brandão e Elias 

(2018) 
Dos autores 

(2018) 

Brandão e Elias 
(2018); Dos 

autores (2018) 

Brandão e 
Elias (2018) 

Dos autores 
(2018) 

Dos autores 
(2018) 

Número de 
Pavimentos 34 39 37 34 27 41 

Área Construída (m²) 47.789,71 17.550 20.853,13 27.169,88 29.279,84 31.698,24 
Padrão Econômico Médio Médio Médio Médio Médio Alto 

Porcentagem 
Concluída (%) 

100 20 100 68,17 11,22 25 

Previsão de Entrega Out/18 12/19 Out/18 Out/19 Jun/20 Jun20 

Etapas 
acompanhadas 

Alvenaria 
Instalações 
Esquadrias 

Acabamentos 

Estrutura 
Alvenaria 

Instalações 

Estrutura 
Alvenaria 

Instalações 
Esquadrias 

Acabamentos 

Estrutura 
Alvenaria 

Instalações 
Esquadrias 

Acabamentos 

Fundação 
Estrutura 

Estrutura 
Alvenaria 

Instalações 

Tipo de mão de obra 
Maioria 

terceirizada 
Maioria 

terceirizada 
Maioria 

terceirizada 
Terceirizada 

e própria 
Terceirizada 

e própria 
Terceirizada 

e própria 
*O empreendimento é composto por duas torres, a torre A foi entregue em outubro/2018 e a torre B em abril/2018. A área 
construída informada é referente às somatórias das áreas das duas torres. 

FONTE: Dos autores (2018). 

4.5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 A metodologia se baseia no método proposto por Sommer e Formoso (2010), considerando as 
definições de categorias, impactos e pré-requisitos propostos. A planilha eletrônica utilizada para a 
tabulação dos dados coletados (Apêndice A) não contempla a análise de planejamento, porém considera a 
classificação da gravidade do caso segundo as definições de Fireman (2012), Quadro 4. 

Foram analisados seis empreendimentos, visando acompanhar os processos e as frentes de 
trabalho em várias etapas de execução. Os dados provenientes de três empreendimentos visitados por 
Brandão e Elias (2018) foram utilizados. Ressalta-se que os dados de dois desses empreendimentos foram 
novamente amostrados para a ampliação e confirmação dos dados coletados e analisados no trabalho 
dessas autoras. Incluindo-se novas etapas construtivas às analises anteriormente realizadas. 
 Foi realizada uma triangulação dos dados por meio dos resultados das análises de entrevistas, 
documentos, observações diretas não participantes e registos fotográficos.  
As entrevistas foram norteadas pelas perguntas expostas no Apêndice A e realizadas com encarregados, 
operários, engenheiros responsáveis e gestores, com a finalidade de identificar as origens e consequências 
das perdas por making-do.  
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 Os dados coletados nas seis obras foram padronizados em planilha eletrônica (Apêndice A), foram 
categorizadas as perdas segundo o Quadro 1, identificados os pré-requisitos ausentes segundo o Quadro 2 
e, por conseguinte identificados os impactos dos casos coletados (item 3.3.2). 
 O item de pré-requisitos ausentes da planilha de tabulação dos dados foi preenchido de acordo 
com as observações dos pesquisadores e nos relatos dos entrevistados. Nesse item foi identificada a causa 
da perda por making-do de cada caso coletado, podendo ela ser única ou múltipla. 
 Para o item Equipe dessa planilha, foram identificados os responsáveis pela ocorrência da perda. 
Sempre que a falha foi manifestada em decorrência de um negligenciamento da equipe administrativa do 
canteiro (engenheiros, estagiários) o item foi preenchido com a opção “Gestão”, no entanto quando a falha 
foi em decorrência da má execução da atividade o item foi preenchido com a função dos colaboradores 
responsáveis por ela. 
  Na definição da categoria das perdas foram avaliados todos os fatores afetados pela perda, 
consequentemente para alguns dados esse item foi preenchido com mais de uma categoria devido a 
amplitude da falha. 

Os impactos foram, posteriormente às visitas, determinados por meio das observações dos 
pesquisadores. Nesse preenchimento foi usado uma sequência lógica para definir as consequências da 
perda, por exemplo, uma falha que implica em retrabalho também impacta a mão de obra com a 
desmotivação, afeta o cronograma e o custo, impede a terminalidade da atividade, e pode provocar a 
perda de material. 

Nas sequências foram definidas as outras perdas provocadas pela falha coletada. Nessa 
categorização foram observadas as sete categorias de perda definida no STP por Ohno (1997) que são: 
perdas por superprodução; por tempo disponível; em transporte; do processamento; de estoque; de 
movimento e de produzir produtos defeituosos. Para alguns dados não houve aplicabilidade desse item. 

Em complementação à essas avaliações foi realizada a categorização dos casos quanto ao risco da 
sua ocorrência conforme parâmetros apresentados no Quadro 4. A definição desses parâmetros, propostos 
por Fireman (2012), foi baseada na sensibilidade e na experiência do pesquisador. Dessa forma, essa 
classificação poderá sofrer alterações conforme a perspectiva do avaliador.  

Os critérios de severidade Muito Alta e Alta foram escolhidos para os casos que afetavam a 
segurança dos colaboradores, impactavam significativamente o orçamento e o cronograma do 
empreendimento e exigiam decisões rápidas da equipe de gestão devido aos seus impactos. O critério 
Moderada foi elegido para as falhas que não exigiam decisões imediatas ou que afetava o cronograma e o 
orçamento do empreendimento em menores proporções. Os critérios de Baixa e Muito baixa foram 
atribuídos os eventos de rápida e fácil resolução e baixos impactos nos cronograma e orçamento do 
empreendimento. 

O critério de Probabilidade foi definido conforme a quantidade de ocorrência das falhas registradas 
nos empreendimentos pesquisados e nas experiências anteriores dos pesquisadores em canteiros de obras. 
OS casos com alta incidência foram definidos como Frequente, os de frequência menor como Provável, e os 
casos com pequenas ocorrências foram distribuídos em Improvável; Extremamente remota e Remota 
conforme os critérios expostos acima. 

Como resultado do cruzamento desses critérios (Severidade e Probabilidade) foi obtido o grau de 
prioridade das falhas coletadas sendo elas: prioridade alta, prioridade intermediária e prioridade baixa. 

Com a definição da classificação de prioridade de cada caso, prosseguiu se com o cálculo da ordem 
de prioridade para cada categoria. Tal cálculo foi feito pela relação entre a quantidade de casos de cada 
categoria, para cada classificação de prioridade, e a quantidade total de casos de cada categoria. 

Para a avaliação gráfica dos resultados foram contabilizados separadamente para cada empresa 
visitadas as categorias, os impactos e os pré-requisitos ausentes nas falhas coletadas.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O estudo realizado constatou um total de 135 casos de perdas por improvisação nos canteiros de 
obra visitados, sendo que a maior parte (31,3%) ocorreu nas etapas de acabamento, tais como, 
revestimentos de parede e piso, seguido das etapas de vedação (19,4%) e estrutura (15,7%) (Figura 2). 

 
 

FIGURA 2:  Porcentagem da ocorrência de perdas por making-do nas etapas observadas. 
FONTE: Dos autores (2018). 

 
Com relação às categorias, identificou-se que as de maiores ocorrências foram as de ajuste de 

componente para a empresa D (52,6%), e de sequenciamento para as empresas A (32,5%) e B (77,1%). Na 
empresa C as categorias de ajuste de componente e sequenciamento tiveram os mesmos resultados 
(38,9%) como as de maiores ocorrências (Figura 3). 

No que se refere aos pré-requisitos ausentes para a execução de determinada tarefa (Figura 4) 
destaca-se a mão-de-obra, com 34,3% dos casos observados. Informação aparece em segundo lugar com 
31,4% dos casos observados, e instalações foi o pré-requisito ausente menos observado nos canteiros 
analisados (0,7%). Na Figura 4 está identificada as porcentagens referentes à cada um dos pré-requisitos. 

As relações existentes entre cada um dos pré-requisitos ausentes e as categorias das perdas por 
improvisação estão apresentadas no Quadro 8. O Quadro 9 apresenta as relações entre os impactos e as 
categorias das perdas por making-do, indicando que impactos como desmotivação, perda de material, 
redução da qualidade e redução da segurança são gerados a partir de quase todos as categorias de perda.  
 

FIGURA 3:  Distribuição dos casos coletados conforme a categoria de perda por Improvisação. 
FONTE: Dos autores (2018). 
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Similarmente ao defendido por Sommer e Formoso (2010), é possível perceber ao analisar ambos 

os quadros que as perdas por making-do possuem múltiplas causas e impactos. Essa multiplicidade é 
representada pela soma dos percentuais superior a 100%. No que tange aos impactos gerados pelas 
perdas, observou-se que 24,8% dos casos coletados resultou em desmotivação e 15,6% em redução da 
qualidade, conforme ilustrado na Figura 5. 

A mão-de-obra é o pré-requisito ausente com o maior percentual de ocorrência entre as causas das 
perdas por making-do observadas, fato evidenciado na Figura 4 e no Quadro 8. Tal fato é recorrente no 
setor devido à falta de qualificação adequada dos colaboradores da indústria da construção, sobretudo das 
empresas terceirizadas. A burocracia que existe no canteiro de obras entre a construtora e as empresas 
terceirizadas que lhes prestam serviço dificulta o controle da qualidade dos serviços prestados, pois as 
informações relativas às atividades são repassadas primeiramente aos encarregados das terceirizadas que 
são responsáveis pelo repasse de informação aos seus colaboradores e o remanejamento da sua mão de 
obra. Dessa forma, os processos de reparos de falhas se tornam morosos e em muitas situações são 
ineficazes devido a necessidade de novas intervenções. 

 

FONTE: Dos autores (2018). 
 
 
 

 

FIGURA 4: Discriminação dos pré-requisitos ausentes nos casos observados. 
FONTE: Dos autores (2018). 

QUADRO 8: Matriz Categoria x Pré-requisito ausente 

    PRÉ- 
REQUISITOS 
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Acesso / mobilidade 0% 0% 20% 60% 0% 60% 60% 20% 
Ajuste de componentes 3% 6% 0% 50% 0% 18% 35% 6% 
Área de trabalho 9% 27% 9% 27% 0% 36% 45% 27% 
Armazenamento 40% 0% 60% 0% 0% 20% 20% 0% 
Equipamentos / ferramentas 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Instalações provisórias 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 
Proteção 13% 38% 25% 38% 0% 50% 38% 0% 
Sequenciamento 2% 0% 0% 34% 0% 49% 10% 16%          

 70 -100%  30 - 69%   1 - 29%     



                      A. G. MARTINS; L. O. DINOAH; R. G. O. S. RIBEIRO;               REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018) 

 
QUADRO 9: Matriz Categoria x Impacto 

 
IMPACTO 
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Acesso / mobilidade 0% 0% 50% 25% 0% 0% 0% 100% 25% 
Ajuste de componentes 42% 75% 17% 33% 17% 67% 38% 0% 92% 
Área de trabalho 0% 9% 9% 9% 9% 9% 55% 64% 36% 
Armazenamento 20% 40% 40% 40% 0% 60% 60% 60% 20% 
Equipamentos / ferramentas 50% 0% 50% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 
Instalações provisórias 0% 50% 50% 50% 0% 0% 50% 50% 0% 
Proteção 0% 0% 0% 13% 0% 13% 38% 88% 13% 
Sequenciamento 46% 61% 49% 46% 55% 64% 24% 0% 95% 

          
 70-100%  30-69%  01-29%     

FONTE: Dos autores (2018). 

 
 

FIGURA 5: Porcentagem dos impactos gerados 
FONTE: Dos autores (2018). 

 
 Na Figura 6(a) está representado um caso observado no empreendimento 1 da empresa B (B-E1), 
em que a execução incorreta da vibração do concreto – realizada no empreendimento por empresa 
terceirizada – originou um nicho de concretagem em uma das vigas de periferia da estrutura. Esse exemplo 
possui uma grande recorrência no empreendimento, evidenciando perda da qualidade do produto final 
pelas equipes terceirizadas responsáveis por esse serviço. Vale salientar que esse problema demanda um 
reparo estrutural que não é considerado no orçamento e, por consequência, implica em um alto custo às 
empresas responsáveis pelo empreendimento. 
  Na Figura 6(b) está exemplificado uma das fontes de making-do mais recorrentes nos 
empreendimentos pesquisados que é a execução de serviços após a leitura incorreta de projetos, nesse 
caso foi realizada e reinstalação das caixas de passagem da rede frigorígena no empreendimento da 
empresa D (D-E1). 
 Outro problema observado foi a execução de serviços com projetos desatualizados ou sem todos os 
detalhamentos necessários para a execução, na Figura 7(a) está ilustrada essa situação em que, em função 
do atraso na entrega da nova revisão de projeto ao canteiro de obra, houve a necessidade de realocar os 
pontos elétricos de um dos apartamento modificados da empresa D. Na Figura 7(b) também é possível 
verificar esse fato, pois, devido ao atraso na entrega do projeto personalizado, os revestimentos da cozinha 
em um apartamento no empreendimento da empresa A (A-E1) foram retirados. 
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Com relação à categoria proteção foram registrados 17 casos, que representam 12,59% dos dados 
coletados. Na Figura 8 está representado um caso em que o carpinteiro, no empreendimento 2 da empresa 
C (C-E2), se equilibra nas barras de ancoragem das fôrmas da cortina de contenção para a retirada das 
fôrmas. Vale destacar que o local era próximo ao talude da escavação, impossibilitando a utilização de 
andaimes, mas não justifica que o funcionário trabalhasse sem que estivesse conectado a nenhum sistema 
de ancoragem. 

 

 
FIGURA 8: Carpinteiro usando barras de ancoragem da fôrma como apoio, no empreendimento 2 da 

empresa C (C-E2). 
FONTE: Dos autores (2018). 

  

  

(a) (b) 
FIGURA 6: (a) Nicho de concretagem em viga de concreto armado, empreendimento 1 da empresa B (B-E1) e (b) 

Alteração na rede frigorífera, na empresa D (D-E1). 
FONTE: Dos autores (2018). 

  

(a) (b) 
Figura 7: (a) Realocação de pontos elétricos na Empresa D (D-E1) e (b) Retirada de revestimento na Empresa A (A-E1). 

FONTE: Dos autores (2018). 
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 A análise de risco definiu o grau de prioridade dos casos observados conforme apresentado no item 
4.5. Apesar do método ser qualitativo e ser baseado nas análises realizadas pelos pesquisadores, foram 
avaliados nessa classificação os impactos gerados pela ocorrência da perda para a definição dos critérios do 
Quadro 7.  

Na Figura 9 está ilustrada a distribuição das categorias conforme o critério de alta prioridade, na 
Figura 11 está representada a distribuição para o critério de prioridade intermediária e na Figura 13 estão 
representados os casos de baixa prioridade. 

Para os itens de alta prioridade a categoria proteção, embora com uma baixa ocorrência 
percentual, apresenta ordem de prioridade de 75%. Tal informação é útil para as empresas que mesmo 
com iniciativas de adequação, precisam continuar dando foco à questão da proteção dentro do canteiro de 
obras, uma vez que o principal impacto relacionado a categoria é a redução da segurança. A categoria com 
a segunda maior prioridade é a Equipamento/Ferramentas com 50%, devido em sua maioria a falha de 
equipamentos importantes que podem impactar no custo e cronograma da obra. 
 

FIGURA 9: Distribuição percentual conforme a categoria para o risco de alta prioridade. 
FONTES: Dos autores (2018). 

 
Observando-se a categoria de alta prioridade, quanto à análise de risco, e com a maior ocorrência 

(sequenciamento) pode se exemplificar a escarificação de uma estaca da fundação que, devido a um erro 
de locação, estava coincidindo com a parede do reservatório inferior no empreendimento 2 da empresa B 
(B-E2) (Figura 10(a)). Tal artificio, escarificação de estrutura, se mostrou recorrente no empreendimento 
como forma de correção dos desvios da estrutura. Outro artificio usado para essa falha foi o aumento da 
espessura da argamassa de revestimento, principalmente nas fachadas.  

Na Figura 10(b) está exemplificado um caso de desvio estrutural em um pilar do empreendimento 1 
dessa empresa (B-E1). Esses desvios estruturais e as escarificações causam um significativo impacto na 
qualidade do produto final.  

 
  

(a) (b) 
FIGURA 10: Estaca escarificada no empreendimento 2 da empresa B (B-E2), e desvio estrutural no 

empreendimento 1 da empresa B (B-E1). 
FONTE: Dos autores (2018). 
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Para o critério de prioridade intermediária na análise de risco os pré-requisitos com maiores ordens 

de prioridade são os de instalações provisórias (100%), ajuste de componente (74%) e de sequenciamento 
(69%). Quanto a falta de sequenciamento na Figura 12 ilustrado a situação na qual devido à demora da 
argamassa apresentar condições para o acabamento, os operários deixaram essa etapa para o dia seguinte 
e encontraram o revestimento sem trabalhabilidade de ser regularizado (Figura 12(a)). Dessa forma foi 
realizada a escarificação do reboco em dois apartamentos no empreendimento 2 da empresa B (B-E2), 
Figura 12(b). Casos como este exemplificado geram impactos no custo, no cronograma de execução e no 
retrabalho, devido a necessidade de remoção de material já utilizado e perda de tempo e recursos para a 
readequação do sistema reboco. 

   
      (a) (b) 

FIGURA 12: (a) Argamassa de revestimento endurecida e (b) escarificação do revestimento endurecido antes 
do acabamento, no empreendimento 2 da Empresa B (B-E2). 

FONTE: Dos autores (2018). 
 

A categoria de armazenamento é a que mais se destacou no critério de baixa prioridade (40%), 
seguida da categoria de acesso/mobilidade (20%) e ajuste de componente (12%). A categoria de área de 
trabalho (9%) está relacionada, principalmente, com a adequação do espaço para a realização de 
determinada tarefa, Figura 13. Na Figura 14 é possível visualizar esse fato pela improvisação dada pelo 
operário para o serviço de fôrma, decorrente da falta de bancada de apoio, no empreendimento 1 da 
empresa C (C-E1). 

 

FIGURA 11: Distribuição percentual para o risco de prioridade intermediária conforme o pré-requisito 
ausente. 

FONTE: Dos autores (2018). 
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FIGURA 13: Distribuição percentual conforme a categoria para o risco de baixa prioridade. 
FONTE: Dos autores (2018). 

 
 

FIGURA 14: Improvisação realizada pelo operário devido à ausência de bancada de apoio no empreendimento 1 da 
empresa C (C-E1). 

FONTE: Dos autores (2018). 
 
Na Figura 15 está representada a distribuição percentual dos casos observados segundo a análise 

de risco. O risco de prioridade intermediária é o mais frequente entre os dados coletados (65%) seguido 
pelo de maior prioridade (24%).  
 

FIGURA 15: Distribuição percentual conforme critério de prioridade. 
FONTE: Dos autores (2018). 

 
 Muitos casos avaliados nesse trabalho, apesar de não apresentar severidade alta ou muito alta, e 

serem classificados em prioridade intermediária merecem destaque devido à sua recorrência em todos os 
empreendimentos visitados. Dentre esses casos, destacam-se aqueles originados pela desatualização, 
leituras incorretas ou, ainda, ausência de detalhes em projetos. 



                      A. G. MARTINS; L. O. DINOAH; R. G. O. S. RIBEIRO;               REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018) 

 
 Das empresas participantes da pesquisa, apenas a empresa C possui um sistema de gestão da 
qualidade que considera os dados apontados nas fichas de verificação de serviço no planejamento de novos 
empreendimentos. As demais empresas ainda estão em fase de criação de métodos que incorporem, no 
planejamento de futuras construções, os dados apontados nas ferramentas de controle da produção como, 
por exemplo, as fichas de verificação. 
 A empresa B foi a que mais apresentou casos de perda por making-do (69), esse fato pode ser 
explicado pela máxima terceirização dos serviços, pela inexistência da especificação criteriosa dos pré-
requisitos das atividades, pelo fácil acesso de uma das pesquisadoras ao canteiro de obra, e pela fácil 
disponibilidade de informações oferecida pela empresa. No entanto, foi observado que muitos casos 
coletados nessa empresa não foram registrados nas fichas de verificação, muitos deles em decorrência da 
baixa severidade e outros por negligência dos responsáveis que apenas realizaram anotações não oficiais 
sobre caso.  

A empresa C foi a que menos apresentou casos de perda por making-do (15), esse fato pode ser 
decorrente da preocupação da empresa em especificar criteriosamente os pré-requisitos necessários para 
o início de cada tarefa e repassar esses critérios aos seus colaboradores, além de exercer um forte controle 
durante e após os serviços. 

6. CONCLUSÃO 

 Dentre as categorias das perdas por making-do com maior expressividade nos dados levantados, 
citam-se as de sequenciamento e ajuste de componentes, muitas vezes relacionadas com a ausência de 
informações e erros da própria mão-de-obra. Sobre a ausência de informações, destacam-se a existência de 
projetos incompletos e com uma certa dificuldade em repassar informações necessárias para os 
funcionários responsáveis pela execução do serviço, além do fato de ocorrem atrasos no envio de projetos 
com novas revisões para o canteiro de obras (sobretudo nos casos de apartamentos modificados).  
 Com relação aos erros da mão-de-obra, sugere-se a necessidade de uma maior qualificação da 
mesma, através de requalificações e também monitoramentos por parte dos encarregados, mestre de 
obras, estagiários e engenheiros dos serviços executados, destacando-se a necessidade de um 
dimensionamento adequado da equipe de administração, de forma a garantir que os funcionários 
responsáveis pela execução dos serviços realmente sejam sempre fiscalizados. Vale ressaltar, a importância 
da seleção e fiscalização das empresas terceirizadas para a execução dos serviços desse setor, pois a 
escolha dessas empresas não pode se dá pela análise superficial sobre o orçamento em detrimento da 
qualidade do produto oferecido pelo setor ao mercado. 
 Sobre os impactos com maiores ocorrências gerados pelas perdas por making-do, ressaltam-se a 
desmotivação da mão de obra, geralmente em virtude da realização de retrabalho, redução da qualidade 
(em muitos casos ocorreram elaborações de produtos defeituosos) e perda de material. Entretanto, ao se 
levar em consideração a análise de risco, a redução da segurança torna-se o impacto de maior 
responsabilidade, devendo sempre ser atentamente observado pelas construtoras. 

No desenvolvimento da pesquisa foi observado um entendimento simplista das empresas 
pesquisadas em restringir as perdas da construção civil aos desperdícios de insumos, esse entendimento 
limitado contribui significativamente para as perdas por making-do.  

Em acréscimo destaca-se a não consideração de problemas ocorridos em empreendimentos 
anteriores nas considerações de planejamento de um novo empreendimento. Este fato estabelece uma 
cultura de “padronização com falhas” com a incorporação de vícios construtivos de execução nas etapas 
construtivas que produzem grandes impactos seja no cronograma, no custo, na qualidade do produto final 
ou na mão de obra. Observa-se claramente a inexistência de atitudes gerenciais que visam a minimização 
ou redução dos impactos causados pelas interrupções nesses processos. 
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 Para trabalhos futuros recomenda-se a ampliação dos dados para outras empresas que estejam 
dispostas a contribuir com a pesquisa facilitando o acesso aos canteiros e às informações. Ampliar a coleta 
de dados de etapas iniciais como fundação, e o desenvolvimento de diretrizes para as empresas visando a 
redução das perdas por making-do. Além disso, recomenda-se também uma análise de cunho mais 
econômico, de forma a quantificar os impactos financeiros das perdas por making-do no orçamento da 
obra. 

7. AGRADECIMENTOS 

Às empresas e aos entrevistados que forneceram os suportes necessários para a coleta dos dados e 
para o entendimento dos fatores a eles relacionados, que possibilitaram a pesquisa. 
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