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RESUMO 

Apesar de muitas organizações reconhecerem a importância de um sistema de indicadores de 

desempenho para concretização dos objetivos estratégicos de uma empresa e para tornar os 

seus processos gerenciais mais efetivos, a realidade é que uma série de deficiências podem ser 

identificadas nesses sistemas. Diante do exposto, foi desenvolvida uma pesquisa com caráter 

exploratório e qualitativo, classificado como estudo de multicasos, com o objetivo de 

diagnosticar o sistema de indicadores de empresas goianas que atuam no ramo da construção 

civil. Para tanto, foi aplicado um questionário para obtenção de informações relevantes ao 

estudo proposto. Ao final analisou-se os indicadores controlados pelas empresas, 

categorizando-os em diferentes processos. Foram determinadas as seguintes categorias: 

Assistência técnica; Comercial; Financeiro; Fornecedores; Inovações; Marketing; Execução; 

Gestão da qualidade; Gestão de pessoas; Saúde e segurança; Gestão do ambiente; 

Atendimento ao cliente, Planejamento e Controle Gerencial de Atendimento à Norma de 

Desempenho. Como resultados observou-se que os indicadores de Satisfação do cliente na 

pós-entrega e Indicador econômico fazem parte do sistema de medição de todas as empresas. 

Conclui-se ainda com essa análise que o mercado da construção civil Goiano não pratica 

benchmarking externo. 

PALAVRAS CHAVE: Sistema de Indicadores de Desempenho; Construção civil; 

Benchmarking. 

ABSTRACT 

Although many organizations recognize the importance of a performance measurement 

system to achieve the company's strategies and to make its managerial processes more 

effective, the reality is that many weaknesses can be identified in those systems. Thus, an 

exploratory and qualitative research was developed, classified as a multiple cases study, in 

order to evaluate the performance measurement system of companies from the state of Goiás 

that work in the civil construction sector. Therefore, a questionnaire was applied to obtain 

relevant information to the proposed study. To conclude, the indicators controlled by the 

companies were analyzed, categorizing them into different processes. The following processes 

categories were identified: Technical assistance; Commercial; Financial; Providers; 

Innovations; Marketing; Execution; Quality management; People management; Health and 

safety; Management of the environment; Customer service, Planning and Management 

Control of Attendance to the Performance Standard. As results it was observed that the 

indicators of Customer Satisfaction and Economic Indicator are part of the measurement 

system of all companies. It is also concluded with this analysis that the Goiano construction 

market does not practice external benchmarking. 

KEYWORDS: Performance Measurement System; Civil construction; Benchmarking. 



1 INTRODUÇÃO  

Buscando alcançar uma vantagem competitiva frente aos seus concorrentes, as empresas 

construtoras vêm investindo em programas de melhoria de desempenho operacional e 

buscando atender às exigências estabelecidas em normas como a NBR ISO 9001, NBR ISO 

14001, OHSAS 18001 e SiAC. O atendimento a esses requisitos é fundamental para a 

certificação dos Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) dessas empresas (DUARTE, 2011).  

Autores como Costa (2003), Duarte (2011), Sink e Tuttle (1993) afirmam que a existência de 

um sistema de medição de desempenho é essencial para o gerenciamento de empresas da 

indústria da construção. Esse sistema fornece as informações necessárias para o controle dos 

processos gerenciais e para o cumprimento de metas e objetivos estratégicos, previamente 

estabelecidos. Um sistema de medição irá definir o que medir, como realizar a coleta, como 

fazer o processamento e a análise dos dados coletados (LANTELME, 1994). Para que um 

sistema como este funcione de forma eficiente, é necessária a colaboração de um grande 

número de funcionários, advindos de diferentes setores da empresa construtora. 

Segundo a autora, as informações provenientes desse sistema de medição, irão ser utilizadas 

no processo de tomada de decisão pela equipe diretora. Nesse sentido Oliveira (2014) destaca 

que “controle e avaliação, são as funções do processo administrativo que mediante a 

comparação com padrões previamente estabelecidos procuram medir e avaliar o desempenho 

e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisão, de forma 

que possam corrigir e reforçar esse desempenho”. 

Os indicadores de qualidade e produtividade surgem então como mecanismos importantes 

para o gerenciamento da qualidade dessas empresas construtoras. O Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) ressalta que: “Sem indicadores não há 

Gestão, e sem Gestão, não há qualidade”. Em associação a esses indicadores, existem também 

os clubes de benchmarking, que tem se expandido nos últimos anos graças à diversas 

iniciativas e estudos, permitindo assim a aquisição e compartilhamento de conhecimento entre 

empresas de um mesmo setor (COSTA & FORMOSO, 2011).  

Benchmarking é um processo sistemático de medição e comparação do desempenho de uma 

organização em relação a outras organizações similares nas principais atividades comerciais. 

As lições aprendidas provenientes de outras organizações são usadas para estabelecer alvos de 

melhoria e promover mudanças na organização (KPI 2000; BARBER 2004). Nos últimos 

anos, foram estabelecidos programas de avaliação comparativa em países como a Austrália 

(MAROSSZEKY & KARIM, 1997), Brasil (COSTA et al., 2005), Chile (CDT 2002), 

Dinamarca (BYGGERIETS EVALUERINGS CENTER 2002), Reino Unido 

(CONSTRUCTION EXCELLENCE 2004), Estados Unidos (CII, 2000), Hong Kong, 

Cingapura e Países Baixos (BAKENS et al., 2005). 

Alarcón et al. (2001) comenta a existência de um estudo colaborativo entre as empresas de 

construção chilenas denominado de Corporación de Desarrollo Tecnológico, que tem 

permitido a implementação do sistema de medição de desempenho nas mesmas.  

Iniciativas como o Key Performance Indicators (KPI) Working Group (2000) no Reino Unido 

e a Corporación de Desarrollo Tecnológico (2002) no Chile, visam a elaboração de um 

sistema de medição de desempenho de empreendimentos da indústria construtiva, que permita 

o benchmarking entre as empresas do setor, a partir da comparação do desempenho destas 

(COSTA & FORMOSO, 2004).   

Na Austrália, por exemplo, foi efetivado um estudo para identificação da atual situação dos 

sistemas de medição de desempenho nas empresas de construção civil, bem como os 

principais obstáculos à implementação desses sistemas (BHUTA; KARKHANIS, 1996), 



revelando que a maior parte das empresas entrevistadas não possuem um sistema dessa 

categoria implementado. 

Em geral, essas iniciativas normalmente visam (1) oferecer orientação para o 

desenvolvimento do sistema de medição de desempenho; (2) fornecer benchmarks que podem 

ser usados individualmente pelas empresas para estabelecimento de metas e objetivos 

comerciais; (3) e identificar e divulgar as melhores práticas na indústria através de relatórios e 

redes de benchmarking. 

Diante do exposto, é notável a importância de se estabelecer um sistema de medição de 

desempenho nas empresas que atuam no setor da Construção Civil, com uma metodologia 

padrão de coleta e de processamento de dados, para aperfeiçoamento de seus processos 

(DUARTE, 2011).  

Entretanto, Neely et al. (2005) ressaltam que apesar da medição de desempenho ser um tema 

que está sendo frequentemente discutido nos últimos anos, a sua definição ainda é incerta. Há 

uma incipiência de estudos de medição de desempenho em empresas que atuam na indústria 

da construção civil e as mesmas enfrentam dificuldades para o exercício da medição de 

desempenho (CÂNDIDO; LIMA; BARROS NETO, 2016). O que tem se observado é que 

muitas empresas da construção civil, ou não possuem um sistema como esse ou possuem um 

sistema deficiente, com inúmeras falhas (COSTA, 2003). Nudurupati, Arshad e Turner (2007) 

e Deng, Smyth e Anvuur (2012) argumentam ainda que as iniciativas de Benchmarking 

existentes pelo mundo, embora apresentem uma proposta interessante para essa estrutura de 

medição, ainda não converteram suas contribuições em práticas consolidadas no 

gerenciamento da construção.  

Lantelme et al. (2001) afirma que uma das grandes dificuldades apontadas pelos gerentes 

durante o procedimento de implantação das medições é a falta de tempo e pessoas para 

realização das tarefas. A literatura expõe que apesar de muitas empresas demonstrarem 

interesse no assunto, os principais obstáculos encontrados para efetivação e aplicação de um 

Sistema de Indicadores são à inexperiência e desconhecimento dos profissionais para 

realização da coleta, processamento e análise dos dados, bem como o baixo grau de 

comprometimento dessas empresas com a melhoria contínua da qualidade (LANTELME, 

1994). Essa afirmação ainda se mantem nos dias atuais. 

Diversos autores apontam obstáculos para a implantação de um sistema de medição de 

desempenho em empresas construtoras, dentre os quais se destacam (COSTA, 2003; 

LANTELME, 1994; LYNCH, 1995; SINK e TUTTLE, 1993): 

‒ A maior parte das empresas de construção não usam os sistemas de indicadores de 

forma sistemática. Dessa forma, grande parte dos indicadores não apresentam 

alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa e não estão vinculados aos 

processos críticos de sucesso. Não há o levantamento das informações-chave que 

conduziriam à uma tomada de decisão.  

‒ As empresas apresentam uma tendência de acomodação quando notam que seus 

resultados estão acima da média com relação às empresas do mesmo setor.  

‒ Muitos gerentes ainda baseiam suas decisões em suas intuições pessoais e senso 

comum, e/ou em medidas financeiras não adequadas para o atual ambiente 

competitivo.  

‒ Os indicadores ou medidas de desempenho são normalmente tratados apenas como 

uma maneira de exercer controle sobre os processos, e não como uma estratégia de 

comunicação dos objetivos e responsabilidades aos envolvidos, como forma de 



motivação à equipe, ou no gerenciamento estratégico dos negócios, como deveria 

ocorrer. 

‒ A gerência busca efeitos imediatos e à curto prazo com a implantação do sistema de 

medição de desempenho, enquanto que esse sistema requer tempo para a sua 

implementação e para a apresentação de resultados.   

Diante das dificuldades expostas e da importância do sistema de medição de indicadores de 

desempenho, pretende-se com essa pesquisa, conhecer os sistemas de indicadores de 

desempenho praticados pelas empresas goianas consideradas, de forma a contribuir para 

estudo da atual situação de tais empresas e facilitar ações futuras de melhoria gerencial e 

valorização da Engenharia Civil. 

Assim, comparando-se os resultados do sistema de indicadores das empresas pesquisadas, os 

gestores destas poderão ter uma relevante ferramenta para subsidiar ações futuras para a 

tomada de decisão empresarial e para o desenvolvimento do setor na cidade de Goiânia. 

Baseado nos fatos expostos anteriormente, questiona-se se as empresas que participaram da 

pesquisa utilizam efetivamente um sistema de indicadores de desempenho e se a tomada de 

decisão estratégica nas empresas participantes da pesquisa é baseada nos sistemas de 

indicadores utilizados. 

 

2 OBJETIVO 

Propor um sistema de indicadores de desempenho para empresas de construção civil, 

considerando as seguintes categorias de processo: Assistência técnica; Comercial; Financeiro; 

Fornecedores; Inovações; Marketing; Execução; Gestão da qualidade; Gestão de pessoas; 

Saúde e segurança; Gestão do ambiente; Atendimento ao cliente, Planejamento e Controle 

gerencial de Atendimento à Norma de Desempenho. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Sistemas de Indicadores de Desempenho 

 

3.1.1 Definição de Indicadores de Desempenho 

Segundo Souza et al. (1994), indicadores são instrumentos de quantificação que representam 

uma informação gerada a partir da aferição e avaliação de uma estrutura de produção, dos 

processos constituintes e dos produtos resultantes. Dessa forma, esse medidor acaba se 

tornando um recurso de auxílio na tomada de decisão, com relação a uma determinada 

estrutura, processo ou produto (NEELY et al., 1997; SINK; TUTTLE, 1993 apud LIMA, 

2005).  

De acordo com Huovila e Bourdeau (2001), os indicadores são variáveis que permitem 

analisar as mudanças do seu valor em função do tempo em relação a objetivos estabelecidos, 

além de explicar como esses objetivos têm sido aprimorados. Ainda segundo os mesmos 

autores, para que os indicadores sejam eficazes, eles devem ser apresentados de forma 

simples, de maneira que pessoas não especialistas no assunto possam compreender 

informações de forma rápida, até mesmo quando o assunto envolve sistemas complexos. 



Em se tratando de desempenho operacional, pode ser definido como indicador de desempenho 

qualquer resultado obtido em determinado processo ou propriedade de um produto final. Em 

síntese, ele representa qual o comportamento de um produto ou processo sob a ótica de 

determinadas variáveis, como o custo de um processo ou o lucro ou conformidade de um 

produto (SOUZA et al., 1994). 

 

3.1.2 Classificação dos Indicadores de Desempenho  

Na literatura estudada, existem importantes trabalhos que classificam indicadores de 

desempenho. De acordo com Costa (2003), essa divisão depende de como uma empresa está 

estruturada, bem como o seu processo de tomada de decisão, e que tipo de informação é 

relevante para análise dessa empresa. 

Kaplan e Norton (1996) dividem os indicadores em: 

‒ Indicadores de resultado: Verificam se as ações de curto prazo e as estratégias 

adotadas estão produzindo resultados satisfatórios; 

‒ Vetores de desempenho: Possuem uma especificidade maior (atuação em determinada 

área do negócio), fornecendo informações acerca das previsões e tendências de uma 

estratégia aplicada pelas empresas. 

Conforme Lantelme (1994), os indicadores podem ser classificados em: 

‒ Indicadores de desempenho específicos: Avaliação da informação de processos 

individuais na gestão da empresa, utilizadas para planejamento, controle e melhoria 

contínua das estratégias e processos; 

‒ Indicadores de desempenho globais: Avaliação homogênea dos processos, envolvendo 

o desempenho de um setor da empresa ou da empresa em si, com relação ao ambiente 

de atuação. 

Por sua vez, Alárcon et al. (2001) classifica os indicadores tendo como base a realização de 

benchmarking: 

‒ Indicadores de resultado: Medem o nível de sucesso do empreendimento; 

‒ Indicadores de processo: Medem a eficiência dos processos mais importantes da 

empresa; 

‒ Variáveis: Indicam as estratégias que afetam indiretamente o desempenho da 

organização, sem se referir aos processos. 

Em uma literatura mais recente, Parmenter (2007) propõe os indicadores em três categorias: 

‒ Key Result Indicators (KRIs) ou Indicadores-Chave de Resultados: Medem o sucesso 

obtido, através de informações acerca do que foi feito até o momento num 

determinado processo; 

‒ Performance Indicators (PIs) ou Indicadores de Desempenho: Através das 

informações obtidas, devem dar as diretrizes para que a empresa consiga melhorar o 

desempenho operacional; 

‒ Key Performance Indicators (KPIs) ou Indicadores-Chave de Desempenho: Abordam 

as diretrizes para melhorar completamente o desempenho. 



Diante do exposto, é observável que a classificação dos indicadores depende de como as 

informações coletadas são aproveitadas, considerando que existem diferentes ângulos de 

observância para essas medições (COSTA, 2003). 

 

3.1.3 Critérios de Seleção dos Indicadores 

No setor construtivo, os indicadores possuem fundamental importância em todos os níveis, 

uma vez que, além de direcionar e conduzir ao objetivo estabelecido, eles unificam a tomada 

de decisões econômica, social, ambiental e institucional no planejamento de uma empresa 

(SILVA et al., 2003). Dessa forma, é de suma importância que os esforços aplicados na 

medição dos indicadores sejam proporcionais aos objetivos estabelecidos (LANTELME, 

2001). Diante do exposto, existem diversos critérios para a seleção dos indicadores que 

possibilitam a sua aferição (Berliner e Brimson, 1988; Tironi et al., 1992; Neely et al., 1996): 

‒ Seletividade: Quanto mais próximo dos aspectos, etapas e resultados essenciais ou 

críticos do processo, melhor será análise. Um grande número de indicadores dificulta a 

medição, além de ter maior custo e tempo despendidos; 

‒ Estabilidade: Certos indicadores levam tempo para apresentar resultados, 

necessitando, portanto, de um processo rotinizado; 

‒ Simplicidade: Seja de fácil entendimento e aplicação, com fórmulas simples, a ponto 

de não desestimular e inviabilizar o acompanhamento; 

‒ Baixo Custo: Benefício do indicador deve ser superior ao custo de obtenção do 

indicador; 

‒ Acessibilidade: Dados devem ser facilmente obtidos para não desestimular as pessoas 

envolvidas; 

‒ Representatividade: O indicador deve representar satisfatoriamente o processo a que se 

refere. As medidas são formulações da realidade e possuem, portanto, uma certa 

imprecisão; 

‒ Rastreabilidade: Os documentos contendo as informações coletadas devem ser de fácil 

acesso, bem como as fórmulas e memórias de cálculo; 

 

3.2 Prática de Benchmarking 

Com o advento da prática de Medição de Desempenho de Processos, surge automaticamente 

outra temática diretamente relacionada, que é a prática de benchmarking. Esse é um termo 

bastante difundido e com grande relevância no universo industrial, independente do segmento, 

pois é uma ferramenta que proporciona às indústrias uma análise e aprimoramento de 

processos, melhoramento de desempenho, levantamento de dados para assessorar o presente e 

planejar o futuro e identifica as melhores abordagens para alcançar os objetivos, a missão e 

visão da empresa (INNOVATION INSIGHTS, 2007).  

Na literatura encontra-se a primeira definição formal para o termo benchmarking em 1989. 

Segundo Camp (2002), o tema como uma procura por melhores práticas que 

consequentemente levarão à desempenhos superiores. Essa definição destaca a necessidade da 

indústria de estar sempre em busca de alternativas para a gestão processual para que assim 

hajam melhores resultados. 

Além da busca por alternativas diferentes para a gestão processual, há também o 

aprimoramento das práticas já implantadas em uma unidade. Para Alarcón et al. (2001), o 



benchmarking permite à uma organização identificar seus desvios de performance e 

oportunidades e, com isso, constantemente desenvolver programas de aprimoramento para 

todos os estágios dos seus processos. 

Verifica-se também a definição de benchmarking estabelecida por Costa (2008), a qual o 

entende como um processo de investigação relativo ao desempenho de processos ou produtos, 

comparando-os com aqueles identificados como boas práticas. A autora em seu trabalho 

enfatiza a utilização do termo “boas práticas” ao invés de “melhores práticas” utilizado por 

Camp (2002), que remete à existência de uma melhor maneira específica para gerir um 

processo. O termo “boas práticas”, utilizado por Costa (2008), modifica a amplidão do termo, 

pois não há mais apenas uma melhor prática e sim um conjunto de processos avançados em 

relação aos anteriores. 

Costa (2008), ressalta que a opção pelo termo “boas práticas” deve-se ao fato do grupo de 

empresas envolvidas em seu trabalho ter como objetivo na realização do benchmarking 

soluções com ganhos significativos, e isso nem sempre significa a escolha do melhor 

processo. Este trabalho, por envolver um grupo de empresas goianas, também entende que a 

definição e termos utilizados por Costa (2008) são adequados à temática e objetivos 

propostos. 

Como supracitado, benchmarking possui diversas definições e objetivos, em sua maioria com 

uma abordagem geral bem parecida, divergindo em detalhes específicos. Contudo, Duarte 

(2011) fez uma compilação dessas definições e chegou ao seguinte objetivo do benchmarking: 

estimular e facilitar as mudanças organizacionais e a melhoria de desempenho através da 

aprendizagem com os outros, sendo essa avaliação e comparação podendo ser feita para toda a 

gestão processual ou apenas para um processo específico. 

 

3.2.1 Tipos de Benchmarking 

A prática de benchmarking pode ser dividida e classificada de acordo com os métodos 

aplicados na realização da mesma. Esses são relacionados aos objetivos, o objeto/foco de 

análise e dificuldade de coleta de dados. Para Costa (2008), a subdivisão de benchmarking 

pode ser feita em 5 categorias, relacionados abaixo:  

‒ Benchmarking Interno: consiste em um levantamento e comparação de dados dos 

processos nas diferentes unidades da empresa, pois esses podem apresentar resultados 

diferentes devido à localidade e gestão administrativa (CAMP, 2002; COSTA, 2008). 

É conhecido também como 1ª etapa de benchmarking, pois consiste em um 

autoconhecimento antes de buscar conhecimentos externos (COSTA, 2008). A coleta 

de informações é fácil, pois é executada dentro da própria empresa (CAMP, 2002; 

COSTA, 2008). 

‒ Benchmarking Competitivo: é o levantamento e comparação de informações através 

de empresas concorrentes no mercado que desempenham os mesmos processos 

analisados (COSTA, 2008). Nesta abordagem normalmente há dificuldade para a 

obtenção dos dados devido ao fato de serem empresas do mesmo ramo de atuação, o 

que torna essas informações confidenciais e em trunfos à frente do concorrente 

(CAMP, 2002; COSTA 2008). 

‒ Benchmarking Setorial ou Industrial: é focado na comparação e análise de empresas 

do mesmo ramo de atuação, com enfoque nas tendências do setor (COSTA, 2008). 

Engloba um maior número de casos de estudo com relação ao benchmarking 

competitivo, com uma visão mais global (COSTA, 2008). 



‒ Benchmarking Funcional ou de Classe-Mundial: é a busca por novos processos em 

diferentes áreas de atuações, que podem ser bastante similares ou completamente 

diferentes (COSTA, 2008). Não há dificuldade na obtenção das informações, mas sim 

na adaptação das mesmas para um ambiente diferente (CAMP, 2002). 

‒ Benchmarking Colaborativo: consiste na prática de benchmarking onde prevalece a 

colaboração ao invés da competição, os praticantes têm como objetivo colaboração, 

parceria, aprendizagem e soluções conjuntas (COSTA, 2008; COX, 1997; MANN, 

1997; SAMSON, 1997). Este tipo de benchmarking assemelha-se ao setorial, contudo, 

esse último visa a comparação dos resultados da medição de desempenho, sendo que o 

primeiro possui o enfoque no compartilhamento de informações processuais (COSTA, 

2008). 

O tipo de benchmarking adotado neste trabalho foi o Colaborativo, pois esse se encaixa com o 

enfoque e temática deste trabalho.  

 

3.2.2 Aplicações de Sistemas de Benchmarking na Indústria da Construção Civil 

Com o desenvolvimento ao longo dos anos do processo de benchmarking, sua aplicação foi 

cada vez mais adotada na Indústria da Construção. Abaixo são relacionadas e sucintamente 

descrevidas algumas implementações de sistema de indicadores para benchmarking na 

Indústria da Construção Civil, bem como a criação de alguns clubes de benchmarking ao 

redor do mundo. 

‒ Constructing Excellence Program (Reino Unido) 

O programa criado no Reino Unido conhecido como Construction Excellence é composto por 

integrantes que buscam o aprimoramento da indústria da construção nos país do reino, e tem 

como objetivo diagnosticar as lacunas do setor para continuamente preenchê-las e melhorá-las 

(CONSTRUCTING EXCELLENCE, 2004; COSTA, 2008). 

‒ Sistema Nacional de Benchmarking para El Sector de La Construcción no Chile 

Fundado em 2000, consiste em um sistema com duas frentes: o Sistema de Indicadores para 

Benchmarking e os Clubes de Benchmarking. O primeiro busca a constante comparação dos 

resultados de medição de desempenho nas empresas, com objetivo de estar sempre 

aprimorando o sistema (ALARCÓN et al., 2001; COSTA 2008). Já a segunda frente foi 

desenvolvida para facilitar o compartilhamento de dados e informações entre os participantes, 

com objetivo de melhorar a gestão organizacional (COSTA, 2008). 

‒ Construction Industry Institute Benchmarking and Metrics (Estados Unidos) 

Criado em 1993 o Programa CII Benchmarking and Metrics tem como objetivo coletar e 

fornecer informações para as empresas do ramo da construção civil e, consequentemente, 

obter dados a respeito do estudo das melhorias práticas, reforçando esta vertente de pesquisa 

da CII (CII, 2000; CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE, 2004; COSTA, 2008). Foi 

estabelecida uma coleta de dados online onde cada empresa associada se cadastrava e 

compartilhava informações para formação de um banco de dados para Benchmarking (CII, 

2000).  

 

3.3 Norma de Desempenho 

Além do desempenho operacional e gerencial na Construção Civil, vem sendo discutido com 

uma maior frequência nos últimos anos o Desempenho associado à Durabilidade e Vida útil 



de uma edificação habitacional, item que vem sendo requisitado com uma maior intensidade 

desde que a norma ABNT NBR 15.575: 2013 entrou em vigor em 2003. A versão mais 

recente desta norma foi lançada em 2013, já totalmente revisada e abrangendo edifícios 

habitacionais com mais de cinco pavimentos. Esse conjunto normativo foi redigido segundo 

modelos internacionais de normalização de desempenho e compreende em seis partes: Parte 

1: Requisitos Gerais; Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; Parte 3: Requisitos para 

os sistemas de Piso; Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e 

externas; Parte 5: Requisitos para os sistemas de cobertura; e Parte 6: Requisitos para os 

sistemas hidros sanitários. 

Segundo o Guia Orientativo para Atendimento à Norma ABNT NBR 15.575:2013 foi 

elaborado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em 2013, cada uma 

dessas partes da norma foi organizada por elementos da construção, isto é, aborda uma série 

de exigências relativas à segurança, habitabilidade e sustentabilidade. No quesito segurança, 

por exemplo, são estabelecidos requisitos mínimos de atendimento quanto ao desempenho 

mecânico, segurança contra incêndio e segurança no uso e operação do edifício. Para 

habitabilidade, os itens englobados são estanqueidade, desempenho térmico e acústico, 

desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar. Por fim, durabilidade, 

manutenibilidade e adequação ambiental são os itens exigidos no quesito sustentabilidade.  

Em função dos esforços despendidos para aplicação dos itens dispostos na NBR 15.5575, foi 

constatado que muitas empresas construtoras ainda não se adequaram às estas exigências 

prescritas na mesma. No entanto, desde a data de vigência da norma, muitas mudanças vêm 

ocorrendo, de maneira lenta e gradual, visando aumentar a qualidade dos sistemas 

construtivos. Afim de contribuir para a implementação da norma ABNT NBR 15.575:2013, o 

governo federal, no primeiro semestre de 2017, revisou o PBQP-H e o adequou à mesma, de 

forma que essa certificação só será fornecida às empresas que cumprirem com os requisitos da 

norma. 

O que vem acontecendo, portanto, desde a última revisão do PBQP-H e o novo regimento do 

SiAC (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017), é que as empresas construtoras estão avaliando 

o atendimento de seus empreendimentos às novas exigências normativas e estimando o 

impacto do atendimento a estes itens no custo e prazo de suas obras.  

 

4 METODOLOGIA  

 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

O delineamento da pesquisa foi esquematizado na Figura 01, apresentada a seguir: 



 

Figura 01 – Delineamento da Pesquisa. 

4.2 Etapas da Pesquisa 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi adotada uma metodologia subdivida nas seguintes 

etapas:  

4.2.1 Etapa 1 – Revisão Bibliográfica 

Revisão bibliográfica, na qual foram pesquisados os temas: sistema de medição de 

desempenho, principais indicadores de desempenho existentes e práticas de benchmarking na 

construção civil. Além disso, foi executado também um estudo dos indicadores apresentados 

por cada uma das iniciativas internacionais e nacionais apresentadas na revisão bibliográfica.  

4.2.2 Etapa 2 – Definição de critérios para seleção das empresas construtoras, contato e 

envio de carta convite 

Como critério de seleção se determinou que todas as empresas fossem associadas ao Sindicato 

da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON – GO) e já tivessem um SGQ certificado 



(ISO 9001 ou PBQP-h nível A) ou em fase de implantação. O contato com as empresas 

selecionadas (aqui denominadas Empresas A, B, C, D, E e F) foi feito via e-mail e telefone, e 

foi enviada uma carta convite para parceria acadêmica com a Universidade Federal de Goiás - 

UFG. 

4.2.3 Etapa 3 – Coleta e Aplicação do questionário 

Estudo exploratório, por meio da elaboração de um questionário (Quadro 01), a fim de se 

obter dados quanto à caracterização da empresa e a determinação dos principais indicadores 

definidos pelas empresas construtoras.  

Buscou-se identificar quais processos estes indicadores monitoram, se eles estão sendo 

utilizados nos processos de decisão da empresa e se estão compatíveis com a estratégia 

empresarial.  

Esse questionário foi aplicado aos coordenadores do SGQ dessas empresas, com duração 

média de 60 min. 

Quadro 01 – Questionário para coleta de dados. 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Nome da Empresa:      . Endereço:      . 

Telefone:      . E-mail:      . 

Ano de fundação da empresa:      . Região de atuação (Cidade, Estado): 

A empresa possui Sistemas de Gestão certificados 

segundo as seguintes normas e programas (citar ano 

da primeira certificação): 

 NBR ISO 9001 (Desde      )  

 NBR ISO 14001 (Desde      ) 

 NBR ISO 16001 (Desde      ) 

 OHSAS 18001 (Desde      ) 

 PBQP-H Nível A (Desde      ) 

 Outras (Quais?      ) 

Número de obras em andamento: 

      Residenciais 

      Comerciais 

Número de funcionários: 

Funcionários próprios PRODUÇÃO:       

Funcionários próprios ESCRITÓRIO:       

Total de funcionários próprios:       

Funcionários subempreitados:       

Observações:      . 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome:       Cargo:       

Telefone:       E-mail:       

Observações:      . 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

O sistema de medição de indicadores utilizados pela empresa pode ser disponibilizado? Sim  Não  

especificar o motivo:      . 

Há processos não identificados no mapeamento de processos? Sim  Não   – Especificar quais são: 

     . 

Quais processos são mapeados?      . São os processos principais ou de apoio da empresa?       

Observações:      . 

PLANILHA DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

A planilha de objetivos, metas e indicadores pode ser disponibilizada? 

Sim  Não  – Especificar o motivo:      . 

Seria possível disponibilizar resultados dos indicadores que não estão inseridos na planilha de objetivos, 

metas e indicadores?  Sim  Não  – Especificar o motivo:      . 

Quais indicadores são efetivamente acompanhados pela Direção?      .  

Qual a frequência desse acompanhamento?      . 

Há procedimento para a coleta destes indicadores? Sim  Não  

São utilizados indicadores para processos não identificados no mapeamento? Sim  Não  – 

Especificar quais são esse indicadores e suas respectivas categorias:      . 

Qual foi a fonte dos indicadores de avaliação de desempenho utilizados pela empresa?      . 

Observações:      . 



Quadro 01 – Questionário para coleta de dados (Continuação). 

INDICADORES E BENCHMARKING 

Em algum momento foi realizado benchmarking dos indicadores de avaliação de desempenho utilizados 

dentro da própria empresa, de outras empresas ou do mercado? Sim  Não  – Especifique como foi 

realizado esse benchmarking:      . 

Há alguma hierarquização (ponderação) entre os indicadores utilizados pela empresa? Sim  Não  – 

Especifique qual foi o critério adotado nessa ponderação:      . 

Em uma escala que vai de 0 a 10, qual o grau de importância da utilização de um sistema de 

indicadores, para a empresa?  

  
0

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Observações:      . 

RESULTADOS DOS INDICADORES 

Como são processados os dados coletados?      . 

Qual a forma de divulgação dos resultados para os colaboradores de cada processo?      . 

A análise dos resultados leva em consideração os resultados da própria empresa, de outras empresas ou 

do mercado?      . 

Desde quando a empresa utiliza indicadores para avaliação do desempenho?      . 

Alguma decisão tomada pela Direção foi baseada nos resultados de indicadores? Sim  Não  – 

Especificar quais decisões:      . 

Os resultados dos indicadores utilizados na empresa podem ser disponibilizados? Sim  Não  – 

Especificar o motivo:      . 

Observações:      . 

FONTE: De própria autoria. 

 

4.2.4 Etapa 4 - Tabulação dos dados coletados, diagnóstico dos seus sistemas de indicadores 

e Proposição inicial de indicadores de desempenho 

Após a análise cruzada dos indicadores apresentados pelas empresas e da literatura acerca das 

iniciativas internacionais e nacionais, foi feita uma avaliação de quais indicadores entrariam 

nessa proposição inicial de indicadores.  

Essa primeira avaliação levou em conta o alinhamento dos indicadores com os objetivos 

estratégicos das empresas, o nível de repetitividade dos indicadores dentre todos os sistemas 

apresentados, a literatura acerca do assunto e requisitos normativos (SIAC, ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001).  

Esses indicadores foram agrupados de acordo com a sua categoria de processo: Assistência 

técnica; Comercial; Financeiro; Fornecedores; Inovações; Marketing; Execução; Gestão da 

qualidade; Gestão de pessoas; Saúde e segurança; Gestão do ambiente; Atendimento ao 

cliente e Planejamento. 

4.2.5 Etapa 5 – Proposição final de indicadores de desempenho segundo aspectos de 

seletividade; estabilidade; simplicidade; baixo custo; acessibilidade; representatividade e 

rastreabilidade 

Em uma segunda análise, foi feita uma nova proposição de indicadores de desempenho para 

empresas da construção civil levando em consideração os seguintes aspectos: Seletividade; 

Estabilidade; Simplicidade; Baixo Custo; Acessibilidade; Representatividade e 

Rastreabilidade (Berliner e Brimson, 1988; Tironi et al., 1992; Neely et al., 1996).  

Para cada um dos indicadores listados no item anterior, foram atribuídas notas de 1 à 5 (sendo 

que a nota 1 corresponde à um menor grau de atendimento e a nota 5 corresponde à um maior 

grau de atendimento à um determinado aspecto), que foram contabilizadas no final por meio 



de uma média aritmética (tendo como denominador a pontuação máxima possível) e 

convertidas em uma porcentagem (Quadro 02). Essa pontuação foi aplicada pelos autores do 

artigo e por duas empresas participantes da pesquisa (as demais empresas foram convidadas 

para avaliar os indicadores, mas não responderam a tempo para inclusão no artigo). Uma 

média dessas três porcentagens finais foi efetuada e apenas foram mantidos os indicadores 

que obtiverem uma pontuação acima de 50% (Quadro 03).  

Quadro 02 – Ponderação dos indicadores por processo. 

 

FONTE: De própria autoria. 

Quadro 03 – Média das pontuações obtidas pelos três campos de 

avaliação.

 

FONTE: De própria autoria. 

4.2.6 Etapa 6 - Indicadores que controlem o atendimento à ABNT NBR 15.575 

Em função da ausência, nos sistemas de gestão da qualidade das empresas participantes, de 

indicadores que controlem o atendimento à norma de Desempenho NBR 15.5575, foi 

proposta uma última composição de indicadores, apresentada a parte, incluindo o processo 

Controle Gerencial de Atendimento à Norma de Desempenho.  

 

4.3 Caracterização das Empresas Participantes da Pesquisa 

Foram analisados os dados de seis empresas, aqui denominadas de A, B, C, D, E e F. Foi 

possível fazer o levantamento dos principais dados para caracterização de cada uma delas 

(Quadro 04). 

O critério adotado para a classificação dos estabelecimentos segundo porte foi definido pelo 

SEBRAE.1 

                                                 
1 Segundo classificação utilizada pelo Sebrae (2013), microempresas apresentam até 19 funcionários, empresas 

de pequeno porte possuem de 20 até 99, empresas de médio porte possuem de 100 a 499 e grandes empresas 

possuem mais que 500 empregados. 

 

https://maps.google.com/?q=100+a+499&entry=gmail&source=g


Quadro 04 – Caracterização das empresas participantes da pesquisa. 

                   FONTE: De própria autoria 

5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

As empresas A, B, C, D, E e F disponibilizaram a planilha de objetivos, metas e indicadores, 

tornando possível a análise dos indicadores de desempenho por elas acompanhados.  

A empresa A, apesar de estar há 26 anos no mercado, é a única participante da pesquisa que 

ainda não possui um sistema de indicadores de desempenho integralizado. Isso pode ser 

justificado pelo fato de que esta empresa apenas incorporava e comercializava, enquanto que 

uma outra empresa parceira era responsável pela construção dos empreendimentos. 

Atualmente, a empresa A é responsável pela incorporação, construção e venda de seus 

empreendimentos. 

Com exceção da empresa A, todas as empresas informaram que grande parte das tomadas de 

decisão pela direção da empresa, é baseada nos resultados dos indicadores obtidos.  

Das 5 empresas que possuem um SGQ já definido e implantado, 4 empresas afirmaram não 

fazer benchmarking externo. Essas empresas fazem apenas uma comparação interna dos 

indicadores apresentados em obras anteriores com as obras em andamento, ou até mesmo 

entre obras que estão ainda sendo executadas.  

A empresa D afirmou ter participado de reuniões dos Encontros Construtivos (grupo de 

benchmarking), mas estas não influenciaram a alteração do seu sistema de medição de 

desempenho. Atualmente, ela utiliza um software que compara seus indicadores de 

sustentabilidade com o de outras empresas. A empresa A, que não possui sistema de 

indicadores, afirma não praticar benchmarking, nem mesmo interno, uma vez que não executa 

duas ou mais obras simultaneamente.  

A forma de coleta e processamento dos dados é bastante similar nas empresas pesquisadas. 

Com exceção da empresa A, todas as outras empresas participantes utilizam formulários para 

coleta dos dados, que são preenchidos por funcionários de cada setor. Estes dados são então 

planilhados no software Excel, que são posteriormente repassados ao responsável pela 

qualidade da empresa, para validação e consolidação em uma planilha geral. Os relatórios 

gerados a partir dos resultados obtidos são então apresentados para a diretoria da empresa.  

As empresas B, E e F afirmaram realizar reuniões mensais com os colaboradores para 

divulgação e discussão dos resultados. As empresas C e D, além das reuniões de análise 



crítica realizadas com frequência, fazem a divulgação de seus resultados e indicadores por 

meio da rede Intranet.2 

A maioria das empresas participantes possui uma planilha eletrônica que descreve o sistema 

de indicadores utilizado por cada uma delas, com campos referentes às fórmulas de cálculo, 

frequência da medição, objetivo e meta do indicador, e os responsáveis pela coleta destes 

dados.  

A empresa A, apesar de ainda não ter um sistema de medição de desempenho estruturado, 

forneceu uma planilha de indicadores com uma análise simplificada, com lacunas existentes e 

com campos ainda estão em fase de definição pela diretoria da empresa. Dessa forma, há 

indicadores, metas, periodicidade da coleta de dados, fórmulas para cálculo e responsáveis 

ainda não definidos.   

Na planilha de especificação de indicadores da empresa B, não há a definição dos 

funcionários responsáveis pela coleta e envio dos dados para cálculo dos indicadores.  

Na planilha dos indicadores estratégicos da empresa C, são definidos os objetivos estratégicos 

e operacionais de cada indicador, a fórmula de cálculo, o detalhamento, a meta e a frequência 

de medição, mas falta a definição dos responsáveis pela coleta dos dados, pelo processamento 

e pela análise dos mesmos, o mesmo problema ocorre com a planilha da empresa B.  

A planilha da empresa D é completa e contempla campos como forma de cálculo, unidade de 

medida, frequência de medição, fonte de coleta, responsável pelo envio dos dados, 

responsável pela coleta de dados, critérios de acompanhamento, objetivos e metas para cada 

indicador acompanhado.  

Na planilha da empresa E, são identificadas as metas, frequência de medição, fórmulas para 

cálculo e funcionários responsáveis por cada indicador, mas é feita uma associação muito 

abrangente dos indicadores com os objetivos estratégicos da empresa (um único objetivo 

associado a vários indicadores).  

Verifica-se na planilha de monitoramento da empresa F que muitos indicadores não tiveram 

suas metas definidas e que não há a associação dos indicadores com os objetivos estratégicos 

da empresa.  

De posse dos indicadores de desempenho das empresas, estes foram classificados em 

categorias, detalhados no Quadro 05. Não foi criada uma categoria que abrangesse os 

indicadores responsáveis pelo controle gerencial ao atendimento à Norma de Desempenho, 

uma vez que não foi identificado, em nenhuma dessas seis empresas participantes da pesquisa, 

algum indicador que desempenhasse tal papel.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, porém, de 

uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada 

pelos seus utilizadores ou colaboradores internos. 



Quadro 05 – Resumo dos Indicadores por processos. 

 

FONTE: De própria autoria. 

 

 

 

 



 

O Quadro 06 especifica a distribuição de indicadores por processos identificados nas 

empresas. 

Quadro 06 – Quantidade de indicadores por processo. 

  FONTE: De própria autoria. 

As empresas B, C, D, E e F possuem, no total, uma quantidade semelhante de indicadores, 

enquanto que a empresa A, por ainda não possuir um sistema de medição de indicadores, 

conta com um número inferior de indicadores. 

No sistema de indicadores da empresa C, somente não foram contemplados indicadores 

voltados aos processos de gestão do ambiente, saúde e segurança do trabalho, planejamento e 

execução.  

A empresa A não apresenta indicadores do processo de gestão do ambiente, enquanto que as 

demais empresas apresentam pelo menos 6 indicadores para este processo. As empresas A e C 

não possuem certificação voltada à qualidade. Parte considerável dos indicadores das 

empresas B, D, E e F estão vinculados ao SGQ. Os Gráficos 01 e 02 ilustram a quantidade, 

numérica e em forma de porcentagem, respectivamente, de indicadores por processo.  

 

FONTE: De própria autoria. 

Gráfico 01 - Quantidade numérica dos Indicadores por Processo. 



 

FONTE: De própria autoria. 

Gráfico 02 – Quantidade em % dos Indicadores por Processo. 

6 PROPOSIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL E GERENCIAL PARA EMPRESAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Em conclusão ao que foi levantado nesse trabalho e após uma avaliação de outros indicadores 

encontrados na literatura (PINHEIRO, 2011; BUENO, 2013; DUARTE, 2011), foi elaborado 

um sistema de indicadores como proposta às empresas participantes da pesquisa, o qual está 

exposto no Quadro 07.  

Visto que nenhuma das empresas participantes da pesquisa possuía indicadores associados ao 

gerenciamento da ABNT NBR 15.575: 2013, foi elaborado um sistema de indicadores à parte 

associado a este processo. A partir de análises prévias quanto à variação de custo para 

implementação de ações que permitam o atendimento aos itens especificados na norma em 

questão, tendo por base estudos de caso de outras empresas, concluiu-se que a variação de 

custo vai depender diretamente do quanto as empresas já cumpriam com as outras normas da 

ABNT vigentes, que são reafirmadas na NBR 15.575.  

No Quadro 08 foram sugeridos alguns indicadores que possam auxiliar neste Controle 

gerencial de atendimento à Norma de Desempenho.  

Conforme referenciado na metodologia, para a proposição final de indicadores de 

desempenho para empresas de construção civil, além dos critérios iniciais utilizados 

(alinhamento dos indicadores com os objetivos estratégicos das empresas, o nível de 

repetitividade dos indicadores dentre todos os sistemas apresentados, a literatura acerca do 

assunto e requisitos normativos), levou-se em consideração os seguintes aspectos: 

Seletividade; Estabilidade; Simplicidade; Baixo Custo; Acessibilidade; Representatividade e 

Rastreabilidade, onde indicadores que apresentaram pontuação menor do que 50% foram 

descartados. É importante salientar que esse valor de corte igual à 50% foi um parâmetro 

adotado pelos autores, podendo o mesmo ser alterado de acordo com o grau de 

amadurecimento da empresa. Recomenda-se que essa análise seja feita periodicamente pela 

equipe de Gestão da Qualidade da empresa, como uma forma de verificar a evolução do seu 

sistema de medição com relação aos critérios aqui apresentados, propiciando que novos 

indicadores sejam viabilizados à medida que a empresa vai desenvolvendo seus processos. 



O indicador que foi excluído da tabela de proposição final de indicadores de desempenho 

operacional foi: Índice de retrabalho (Processo Financeiro). O Gráfico 03 ilustra as 

pontuações atribuídas pelos quatro campos de avaliação em cada um dos aspectos 

considerados para este indicador. 

Quadro 07 – Sistema padrão de indicadores de desempenho operacional proposto. 

 
FONTE: De própria autoria. 

 

 

 

 

 



Quadro 07 – Sistema padrão de indicadores de desempenho operacional proposto 

     (Continuação). 

 
FONTE: De própria autoria. 

 



 

FONTE: De própria autoria. 

Gráfico 03 – Pontuações atribuídas em cada um dos aspectos considerados para o indicador 

“Índice de Retrabalho”. 

Conforme é possível se notar pelo gráfico, este indicador recebeu baixas pontuações, de forma 

generalizada, nos aspectos Estabilidade e Acessibilidade, indicando que os avaliadores 

acreditam que esse é um indicador que não oferece resultados instantâneos e a curto prazo e 

cujos dados não são facilmente obtidos.  

A empresa C ressaltou que o resultado de relevância desta avaliação pode estar relacionado ao 

fato de que os indicadores estratégicos e operacionais ou táticos estão misturados na planilha 

de indicadores. Um indicador como “Avaliação de revisões de projetos” é considerado 

importante para a área de projeto, porém quando avaliado como um indicador estratégico 

fundamental para análises da organização, não apresenta a mesma importância se comparado 

com informações de venda e rentabilidade. Sendo assim, a tendência é que ele não receba 

pontuações tão elevadas nos aspectos considerados.  

Os indicadores que apresentaram maior pontuação geral foram, em ordem decrescente: 

Velocidade de Vendas (Processo Comercial) – 88%, Custo da Folha de Pagamento (Processo 

Financeiro) – 86%, Entrega da obra no prazo (Processo Planejamento) – 86% e Porcentagem 

de Atendimentos concluídos (Processo Assistência técnica) – 85%. Como esperado, os 

indicadores mais bem pontuados estão diretamente relacionados ao custo da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 08 – Sistema de indicadores proposto associado ao processo Controle gerencial de 

Atendimento à Norma de Desempenho. 

 

FONTE: De própria autoria. 



 

 

Quadro 08 – Sistema de indicadores proposto associado ao processo Controle gerencial de 

Atendimento à Norma de Desempenho (Continuação). 

 FONTE: De própria autoria. 



 

7 CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Como as empresas forneceram apenas a sua planilha dos indicadores de desempenho, não foi 

possível analisar o alinhamento desses indicadores às estratégias das mesmas. Dessa forma, 

pode ser que a empresa possua uma quantidade elevada de indicadores de medição, mas estes 

não estão sendo utilizados como fator determinante em processos de decisões gerenciais 

estratégicas. 

Foi identificado um enfoque das empresas participantes da primeira etapa nos indicadores 

relacionados ao processo Financeiro. Essa tendência justifica-se à necessidade das empresas 

de minimizar custos e aumentar a rentabilidade, fatores que possuem grande relevância para a 

Alta Diretoria. Outra tendência identificada foram os monitoramentos relacionados à Gestão 

do Ambiente e Gestão de Pessoas, que está diretamente relacionada ao SGQ. 

Dois indicadores de desempenho levantados se destacaram e fazem parte do sistema de 

medição de todas as empresas, a saber: Satisfação do cliente na pós-entrega e Indicador 

econômico.  

Outro aspecto destacado entre as empresas A, B, C, D, E e F é a deficiência de comparação e 

compartilhamento de resultados provenientes dos sistemas de medição. Apenas uma empresa 

já realizou benchmarking externo, sendo que as outras realizam ou realizaram apenas 

benchmarking interno, e com dificuldade em algumas ocasiões devido à falta de comunicação 

entre os setores responsáveis. Infere-se com essa análise que o mercado da construção civil 

Goiano pode ser considerado fechado, sem colaboração mútua entre as empresas.     

De fato foram identificados nas empresas participantes da primeira fase do estudo todos os 

obstáculos apontados por Costa (2003), Lantelme (1994), Lynch (1995), Sink e Tuttle (1993) 

para a implementação do sistema de medição de desempenho. 

Sugere-se como trabalhos futuros: 

‒ Apresentação para as empresas A, B, C, D, E e F da planilha de indicadores propostos. 

‒ Apresentação para as empresas A, B, C, D, E e F participantes dessa pesquisa dos 

indicadores associados ao gerenciamento da norma de desempenho;  

‒ Apresentação dos resultados da pesquisa na Comunidade da Construção, nos Encontros 

Construtivos e na revista Construir Mais, e entrega de um relatório com a proposição de 

indicadores para despertar a necessidade de monitoramento desses indicadores pelas 

empresas da indústria da construção.  
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