
PRODUTIVIDADE 
NO CANTEIRO 
DE OBRAS
Os resultados aqui apresentados 
são frutos de uma pesquisa de 
abrangência nacional, a qual tem 
por objetivo entender a produtivi-
dade na construção civil, a partir 
da percepção dos principais atores 
envolvidos.
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PERÍODO DE COLETA
Outubro à dezembro/2018

201 
respostas

Representa um grau médio-alto de oportunidade. 
Existem fortes indícios de um mercado desassistido em 
termos de ferramental para melhoria de produtividade.

Potencial de melhoria de produtividade considerando 
o avanço na adoção de métodos de gestão e controle 
pelo canteiro de obra.

SATISFAÇÃO
5,91

IMPORTÂNCIA
9,34

12,77
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CARACTERIZAÇÃO
DA PESQUISA

OPPORTUNITY 
SCORE*

MELHORIA NA 
PRODUTIVIDADE 

Os principais fatores limitantes para adoção de 
métodos de gestão apontados são:

5. FATORES
LIMITANTES

Em uma análise correlacional, entre os respondentes que acreditam que os méto-
dos de gestão podem melhorar a produtividade em mais de 40%, observa-se que:

6. CORRELAÇÕES

Os números da pesquisa indicam que a produtividade no canteiro de obras é um 
grande problema no setor da construção civil. A grande maioria dos entrevistados 
acredita que uma adoção mais intensa e efetiva dos métodos de gestão pode 
elevar em, no mínimo, 20% a produtividade do setor, representando um avan-
ço muito significativo em termos de economia de tempo e recursos, elevando a 
rentabilidade dos empreendimentos e resultados do setor. Há fortes indícios de 
um mercado desassistido em termos de metodologias e ferramentas de gestão 
e com isso, uma real oportunidade de mercado. Os principais fatores limitantes 
apontados pelo setor são a resistência à mudança, a noção de retorno sobre 
investimentos que os métodos de gestão podem proporcionar e a ausência de 
dados estruturados que auxiliem na análise dos processos e projetos.

7. CONCLUSÃO

Mais da 60% 
das empresas 
contam com 
10 funcioná-
rios ou mais.

*Mede a oportunidade de inovação em um determinado mercado ou 
área de negócio, avaliando como o mercado percebe sua importân-
cia e satisfação com os resultados que estão sendo obtidos

ENGENHEIRO(A) X 
FAIXA ETÁRIA X 
SATISFAÇÃO:
6,05

DIRETOR(A) X 
FAIXA ETÁRIA X 
SATISFAÇÃO: 
5,31

Há forte indício de 
grande oportuni-
dade de geração 
de valor financeiro 
com a infusão de 
métodos de ges-
tão e controles. 

Mais de 90% dos respondentes entende que a adoção 
de métodos de gestão e controle pelo setor poderia 
elevar a produtividade do setor em mais de 20%.

¼ dos respondentes entendem que poderia-se incre-
mentar a produtividade acima de 60%.

Ao filtrar os engenhei-
ros(as), a faixa etária se 
concentra abaixo de 30 
anos, ou entre 30 e 40 
anos. Esse perfil atribuiu 
6,05 como nota de 
satisfação em relação à 
utilização de métodos 
de gestão no canteiro 
de obra

SATISFAÇÃO

Ótima (9+)

Alta (7-9)

Regular (5-7)

Ruim (3-5)

Péssima (0-3) 14

34

65

68

20

Os principais métodos conhecidos 
das empresas que percebem uma sa-
tisfação ótima ou alta são PDCA e 5S. 

4. SATISFAÇÃO X
MÉTODOS DE GESTÃO

MÉTODOS

5S

PDCA

Lean Construction

Linha de balanço

Kan ban

Last Planner System

PERT/CPM

Outros
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Resistência a mudan-
ça dos profissionais do 
setor da construção;

O fator Resistência à Mudança está diretamente relacionado, aos fatores Ausência 
de competências, Desconhecimento de métodos e Aplicabilidade de padrões.

RESISTÊNCIA  
A MUDANÇA

7.51
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AUSÊNCIA 
DE DADOS

6.84

A ausência de dados es-
truturados que auxiliem 
na análise de processos 
e projetos, e que sirvam 
de referência para novos 
empreendimentos e 
iniciativas.

O fator Ausência de Dados Estruturados está diretamen-
te relacionado aos fatores Ausência de competências, 
Desconhecimento de métodos e Resistência à Mudança.
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NOÇÃO DO 
ROI MÉDIA

7.01

Noção de Retorno sobre 
Investimento (ROI) que 
os métodos de gestão 
podem proporcionar;

O fator Noção de ROI está correlacionado aos fatores Ausência de 
Dados Estruturados e Aplicabilidade de padrões.
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