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RESUMO 

O Exército Brasileiro em suas ações subsidiárias contribui para o desenvolvimento 
nacional por meio da execução de obras de infraestrutura. Este trabalho tem por 
objetivo desenvolver uma ferramenta de gestão baseada em desempenho que 
permita a análise e mensuração das atividades de engenharia no âmbito do Exército 
Brasileiro. Em termos metodológicos, o estudo classifica-se como uma pesquisa 
sequencial explanatória mista, com duas etapas distintas de desenvolvimento: a 
primeira quantitativa e a segunda qualitativa. Buscou-se verificar a relação teórica que 
explica os fatores que influenciam no desempenho durante a execução de obras de 
construção, empregando-se a técnica de análise fatorial exploratória, fundamentando 
a configuração de um artefato. Este artefato foi utilizado em entrevista 
semiestruturada, com seu processo analítico de natureza qualitativa. Os resultados 
evidenciam as dimensões e os seus respectivos indicadores que influenciam no 
desempenho em obras de infraestrutura no âmbito do Exército Brasileiro, contribuindo 
para ocupação de uma lacuna tecno-científica que permite o auxílio no controle e 
direcionamento de ações estratégicas organizacionais. 
 

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho. Ferramenta de Gestão. Engenharia 
Militar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

ABSTRACT 

The Brazilian Army in its subsidiary actions contributes to national development 
through the execution of infrastructure works. This work aims to develop a 
performance-based management tool that allows the analysis and measurement of 
engineering activities within the scope of the Brazilian Army. In methodological terms, 
the study is classified as a mixed explanatory sequential research, with two distinct 
stages of development: the first quantitative and the second qualitative. We sought to 
verify the theoretical relationship that explains the factors that influence performance 
during the execution of construction works, using the technique of exploratory factor 
analysis, supporting the configuration of an artifact. This artifact was used in a semi-
structured interview, with its qualitative analytical process. The results show the 
dimensions and their respective indicators that influence the performance of 
infrastructure works within the scope of the Brazilian Army, contributing to the 
occupation of a techno-scientific gap that allows assistance in the control and direction 
of strategic organizational actions. 
 

Keywords: Performance Indicators. Management Tool. Military Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro é uma instituição nacional permanente e pertencente às 

Forças Armadas do Brasil, encarregada de proteger a porção terrestre do território 

nacional. Suas missões são bem delineadas na Constituição Federal para garantir a 

soberania nacional, os poderes constitucionais, da lei e da ordem, assegurar os 

interesses da nação e cooperar com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. 

Além de desempenhar suas funções específicas na defesa e integridade 

territorial da nação, o Exército Brasileiro também conhecido como força terrestre, 

possui uma vertente direcionada para ações subsidiárias que objetivam o 

desenvolvimento nacional, como o emprego de seu corpo de engenheiros para atuar 

e cooperar com o governo federal na realização de obras de engenharia em diversas 

regiões do país. 

Historicamente, o Exército Brasileiro sempre foi empregado na realização de 

obras de infraestrutura, e atualmente as ações subsidiárias de execução de obras de 

engenharia são desempenhadas por meio de um sistema organizado e estruturado, 

denominado Sistema de Obras de Cooperação, que executa no território nacional a 

construção, recuperação e manutenção de rodovias, pontes, ferrovias, portos e 

aeroportos (FIGUEIREDO, 2014), e constantemente busca introduzir mecanismos 

que visem melhorias relacionadas à gestão de seus projetos e processos. 

Figueiredo (2014) destaca que o trabalho desenvolvido pela engenharia militar 

brasileira tem sua origem embrionária atrelada ao desembarque dos portugueses no 

Brasil, na medida em que os lusitanos trouxeram a esta então nova terra os seus 

destacados conhecimentos da arte da engenharia, deixando como herança as 

construções de fortificações em pontos estratégicos, passando pela criação de D. 

João VI do Real Corpo de Engenheiros, e que originou o Imperial Corpo de 

Engenheiros, conservando seus quadros técnicos após nossa independência, e sendo 

profissionalmente aproveitados na criação do Batalhão de Engenheiros responsáveis  

por construções de estradas ferroviárias, linhas telegráficas, fortificações 

permanentes e mapeamento de nosso território.  

Na reorganização do Exército Imperial ocorrida em 1888 o então Batalhão de 

Engenheiros foi desdobrado em dois batalhões de engenharia, que originaram os 

batalhões ferroviários e rodoviários sendo atualmente denominados batalhões de 

engenharia de construção. 
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Este pequeno recorte histórico ilustra que emprego da engenharia militar esteve 

constantemente presente no crescimento e ascensão da sociedade brasileira, onde 

sua atuação acompanhou a evolução e necessidade da nossa nação,  adequando-se 

as mudanças ambientais externas exigidas desde o período imperial, e neste contexto 

o desenvolvimento de ações que atendam as legislações vigentes e  auxiliem o 

controle interno visando fornecer maior transparência na realização de suas 

operações denotam de comportamentos organizacionais inovadores. Podemos 

compreender a inovação, entre outras maneiras, como a implementação de um 

produto, seja ele bem ou serviço, processo, novo método de marketing ou 

organizacional que sejam alterados de forma significativa (OECD, 2005).  

Alicerçado pela perspectiva do Manual de Oslo em relação à inovação 

organizacional, a proposição de uma ferramenta de gestão que permita mensurar as 

atividades de engenharia de construção realizadas no Exército Brasileiro mostra-se 

como um novo e valoroso elemento, posto que a inovação é reconhecida como um 

diferenciador no alcance de vantagem competitiva nos negócios (PEÑALVER; 

CONESA; NIETO, 2018), e a adoção de uma gestão inovadora em seus indicadores 

de desempenho permitirá que as organizações militares de engenharia aperfeiçoem 

suas ações e a transmitam maior transparência de suas atividades para a sociedade 

contemporânea brasileira. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DA PESQUISA 

Melhores práticas de gestão buscam o aperfeiçoamento e avanço das 

organizações, e neste sentido,  mudanças e necessidades no ambiente onde se está 

inserido impulsionam transformações e demandam de instrumentos que possibilitem 

uma orientação técnico-científica tratando inicialmente de um direcionamento 

estratégico em prol de seu desenvolvimento e crescimento, mas que também vise 

apontamentos de atuação. 

A capacidade de identificar deficiências e oportunidades de melhoria, e reduzir 

incertezas na tomada de decisão, requer avaliar de maneira objetiva a execução de 

um planejamento, onde o indivíduo que não se antecipa premeditadamente e não 

calcula o que está por vir para agir preventivamente, apenas responde às 

necessidades à medida de seus surgimentos (ALLEN, 2015). 

E dentro deste processo complexo e de demandas crescentes, uma ferramenta 

analítica adicional que possibilite quantificar resultados obtidos poderá auxiliar tanto 
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no controle e direcionamento das ações estratégicas organizacionais quanto na 

agilidade para novas tomada de decisão, daí parte a pretensão deste estudo em 

preencher esta lacuna com o objetivo de desenvolver uma ferramenta de desempenho 

que possibilite analisar e representar os resultados das atividades de engenharia de 

construção no âmbito do Exército Brasileiro. 

Ferramentas de desempenho permitem ilustrar de maneira comparativa as 

ações efetuadas em determinadas atividades vinculadas a uma expectativa ou 

objetivo (FRANCISCHINI A.; FRANCISCHINI P., 2017). A mensuração do 

desempenho possui grande importância em ambientes acadêmicos e comerciais, 

onde organizações que almejam resultados efetivos e eficientes necessitam adotar 

indicadores que garantam um alinhamento com a estratégia de seu negócio (VAN 

LOOY; SHAFAGATOVA, 2016). 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor uma ferramenta de gestão baseada em indicadores de desempenho 

que permitam mensurar as atividades de engenharia de construção no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as dimensões que influenciam no desempenho em obras de 

infraestrutura; 

 Propor e validar as dimensões que influenciam no desempenho em obras de 

infraestrutura no âmbito do Exército Brasileiro; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Contribuir com as discussões que abordam o uso de indicadores de 

desempenho para avaliação de obras de infraestrutura executadas na esfera pública, 

visando a elaboração de um mecanismo de apoio para tomada de decisão através de 

um sistema de avaliação que estabeleça o apontamento de oportunidades de 

aprimoramento centrado no processo de melhoria continua, que são estrategicamente 

relevantes para a gestão organizacional. 

A complexidade e incertezas existentes nos processos de gestão que envolvem 

as atividades de engenharia necessitam de parâmetros que permitam a obtenção de 

informações dos resultados obtidos. Em obras executadas por um batalhão de 
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engenharia de construção do Exército Brasileiro não é diferente, e a utilização de 

indicadores possibilita o fornecimento de subsídios consistentes na orientação, 

monitoramento e alcance de metas pré-estabelecidas.  

Existe uma carência de instrumentos capazes de mensurar os resultados 

obtidos na atividade fim de um batalhão de engenharia de construção, e a preposição 

de uma ferramenta robusta que permita esboçar a representatividade de 

determinados fenômenos torna-se uma fonte de suporte coeso de informações 

influenciando na obtenção de seu sucesso organizacional, contribui também para 

ocupação de uma lacuna tecno-científica de importante significância na 

contextualização da discussão desta temática. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi delineado e estruturado em cinco capítulos, iniciando por uma 

breve explanação do assunto a ser discutido na introdução, transcorrendo pelo 

conhecimento do problema, seguido da demonstração do objetivo geral e dos 

objetivos específicos e apresentando a justificativa e a importância da pesquisa para 

completar o primeiro capítulo. 

No segundo capítulo é apresentado o embasamento teórico, através da 

realização de uma revisão de literatura, onde é abordado num primeiro momento o 

sistema de engenharia do Exército Brasileiro, seguido da conceituação de obras 

públicas de infraestrutura, e posteriormente de indicadores de desempenho, 

discutindo ainda sobre a utilização de indicadores de desempenho em obras 

executadas pelo Exército Brasileiro, finalizando  com uma abordagem que entrelaça 

todos os temas discutidos, buscando-se sintetizar as variáveis que influenciam a 

execução de projetos de construção. 

O terceiro capítulo apresentará a metodologia adotada para realização da 

pesquisa, constando os atributos gerais do trabalho, apresentando a natureza da 

pesquisa, sua finalidade, sua abordagem, seu objetivo e as técnicas adotadas, além 

da forma de coleta e análise dos dados.   

Já no quarto capítulo é apresentado uma discussão contemplando uma 

explanação dos resultados obtidos na pesquisa, transcorrendo pelo perfil da amostra 

utilizada, a realização de ajustes e consolidação do instrumento obtido durante a 

análise quantitativa que fundamentou a geração e configuração de um artefato para 

ser utilizado na análise qualitativa. 
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E o quinto e último capítulo sintetiza os resultados alcançados na pesquisa, 

apontando sugestões para futuros trabalhos que contemple ou se relacionem com a 

temática abordada.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SISTEMA DE ENGENHARIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

O Exército Brasileiro é dividido conforme as especializações de suas 

atividades, abrangendo inúmeros campos de atuação, e inserida em sua 

segmentação basilar, dispõe da arma de engenharia que é responsável em combate 

ao apoio a mobilidade, com todo conjunto de ações realizadas objetivando o 

fornecimento de condições para o movimento contínuo e ininterrupto de forças 

aliadas, sendo encarregada também pela contramobilidade, que significa a execução 

de trabalhos que impeça e/ou dificulte o movimento de tropas inimigas,  e incumbida 

da proteção, construção e melhoramento das fortificações defensivas (SILVA, 2018). 

Em tempos de paz, a engenharia é empregada em trabalhos de apoio às ações 

subsidiárias de interesse socioeconômico para a nação brasileira visando contribuir 

para o desenvolvimento nacional, incluindo a atuação no planejamento e execução de 

obras de infraestrutura (DIAS, 2019). A legislação brasileira prevê, ainda, como 

atribuição pertinente ao Exército Brasileiro atuar em ações subsidiárias, cooperando 

com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e ainda com organizações 

privadas em casos excepcionais, na execução de obras e serviços de engenharia, 

destacando-se que os recursos sejam advindos do órgão solicitante (BRASIL, 2004). 

A engenharia no Exército Brasileiro, vale-se simultaneamente de táticas e 

técnicas reunidas em um sistema que engloba suas atribuições e é caracterizado no 

embasamento do pessoal, do material e da doutrina para o emprego necessários no 

apoio de suas operações, estabelecendo um canal técnico para coordenação das 

atividades executadas integrando todos os escalões e otimizando os recursos 

disponíveis (SILVA, 2018; DIAS, 2019), denominado Sistema de Engenharia do 

Exército. 

Este sistema possui em sua estrutura organizacional o Departamento de 

Engenharia e Construção (DEC) como órgão de direção setorial, com a finalidade de 

planejar, orientar, coordenar e controlar as atividades de engenharia militar de 

maneira a assegurar seu emprego em benefício da nação, realizando a gestão de 

obras, patrimônio, meio ambiente, material e operações de engenharia (TAKANO, 

2017), o que o faz através de suas diretorias, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1  Estrutura Organizacional DEC 

FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em TAKANO (2017) 
 

A diretoria encarregada de dirigir, inspecionar e supervisionar a execução de 

obras e serviços de engenharia é a Diretoria de Obras de Cooperação (DOC), um 

órgão técnico-normativo, que tem por finalidade superintender as organizações 

militares de engenharia atuantes em proveito do Exército Brasileiro ou em cooperação 

com outras organizações, mediante a celebração de convênios ou parcerias 

(FIGUEIREDO, 2014; TAKANO, 2017). 

As obras de cooperação são trabalhos de engenharia realizados por 

organizações militares de engenharia em cooperação com outros órgãos do poder 

público em qualquer esfera, mediante a celebração de convênios ou mecanismos de 

parceria equivalente, que objetive o adestramento do efetivo militar em prol do 

desenvolvimento nacional (FIGUEIREDO, 2014). 

A DOC é o órgão central do Sistema de Obras de Cooperação (SOC), e possui 
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Combate (BECmb), além dos módulos especializados que o compõem (BRASIL, 

1973). 

Os batalhões de engenharia de construção são unidades básicas de trabalho 

subordinados a um grupamento de engenharia, contudo possuem auto suficiência 

administrativa, instruídos e equipados para execução de obras de engenharia, onde 

basicamente constroem, reparam e conservam vias de transporte e instalações 

(BRASIL, 1973). 

Já os batalhões de engenharia de combate, incluídos no Sistema de Obras de 

Cooperação, são unidades que objetivam ampliar o poder de atuação de todos os 
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escalões do sistema, assegurando primordialmente mobilidade e proteção, além da 

realização de trabalhos de engenharia específicos (SILVA, 2018). 

A Figura 2 apresenta a estrutura organizacional do Sistema de Obras de 

Cooperação (SOC) do Exército Brasileiro, possibilitando a visualização da 

esquematização hierárquica e vinculações da Diretoria de Obras de Cooperação. 

Figura 2  Estrutura Organizacional SOC

 
FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em SILVA (2018) 

Nota-se na estrutura organizacional do SOC a existência de dois batalhões 

ferroviários, que possuem as mesmas características dos batalhões de engenharia de 
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direcionadas somente para obras de construção e reformas de instalações militares.   

Diretoria de 
Obras de 

Cooperação 

DOC

2º Batalhão 
Ferroviário

1º Grupamento 
de Engenharia

1º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

2º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

3º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

4º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

7º Batalhão de 
Engenharia de 

Combate

Comissão 
Regional de Obras 

7

2º Grupamento 
de Engenharia

5º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

6º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

7º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

8º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

21ª Companhia 
de Engenharia de 

Construção

Comissão 
Regional de Obras 

12

3º Grupamento 
de Engenharia

9º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção

9º Batalhão de 
Engenharia de 

Combate

Comissão de 
Obras 3

4º Grupamento 
de Engenharia

1º Batahão 
Ferroviário

3º Batalhão de 
Engenharia de 

Combate

6º Batalhão de 
Engenharia de 

Combate

Comissão 
Regional de Obras 

3

5º Grupamento 
de Engenharia

1º Batalhão de 
Engenharia de 

Combate

4º Batalhão de 
Engenharia de 

Combate

Comissão 
Regional de Obras 

1



19

A adoção da estrutura organizacional apresentada na Figura 2 faz com que a 

engenharia militar brasileira obtenha maior flexibilidade e celeridade em seu emprego 

e na execução de obras e serviços realizados em cooperação com outros órgãos da 

nação, desempenhando de maneira eficiente o adestramento do seu quadro de 

engenheiros militares enquanto coopera com os governos em construções de grande 

vulto voltados para os interesses da sociedade brasileira quer seja de maneira 

estratégica ou socioeconômica (FIGUEIREDO, 2014). 

 A Figura 3 apresenta o desdobramento da estrutura organizacional do Sistema 

de Obras de Cooperação no território brasileiro, demonstrando a área de abrangência 

dos Grupamentos de Engenharia e a localização de seus batalhões. 

 
Figura 3  Desdobramento SOC 

 

 
 

Área de Abrangências dos Grupamentos de Engenharia 

 

 

 

 

         

FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em SILVA (2018) 
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Além das organizações militares de engenharia apresentadas na Figura 3, o 

Exército Brasileiro possui outros batalhões de engenharia, com vertente direcionada 

para uma doutrina de formação e emprego ao combate, não sendo objeto deste 

estudo.  

O Sistema de Obras de Cooperação do Exército Brasileiro ao longo de sua 

trajetória de existência acumula um acervo de obras realizadas em cooperação com 

diversos órgãos públicos e seus principais feitos são mostrados resumidamente no 

Quadro 1, atualizado até Dezembro de 2019, explanando sua contribuição para o 

desenvolvimento de um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Quadro 1: Acervo de Obras SOC 

OBRA QUANTIDADE 

Rodoviária - Construção 14.385 km 

Rodoviária - Conservação 32.078 km 

Ferroviária - Infraestrutura 3.626 km 

Ferroviária - Superestrutura 4.094 km 

Pontes e Viadutos (Rodoviário e Ferroviário) 46.089 m 

Pontes de Madeira 18.202 m 

Pontes Metálicas 1.047 m 

Tuneis 49.880 m 

Aeroportos 33 Unidades 

Pistas de Pouso 13 Unidades 

Açudes 205 Unidades 

Poços Tubulares 1.940 Unidades 

Canais Adutores 176.030 m 

Residências 9.839 Unidades 

Aquartelamentos 60 Unidades 

FONTE: Sistema de Obras de Cooperação do Exército Brasileiro (2020).  

 

2.2 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRURA 

Uma obra pública pode ser definida como toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação de bem público, podendo ser realizada de forma direta, 

quando a própria entidade da Administração realiza através de seus meios 

disponíveis, ou de forma indireta, quando existe a contratação de terceiros, através 

de processo licitatório, para realização da obra (TCU, 2014).  

Em muitos países, principalmente naqueles que se encontram em 

desenvolvimento, obras de infraestrutura podem ser consideradas como uma espécie 
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de acelerador do crescimento econômico, tendo o governo o papel ativo de investidor, 

cliente consumidor, legislador/regulador ou mediador, sendo assim o governo federal 

é o principal interessado em projetos de infraestrutura (NAHYAN et al., 2019).  

A execução de obras públicas não é apenas um meio para atingir um fim, é 

também uma ferramenta utilizada para alcançar outros resultados desejados em uma 

sociedade (GRANDIA; MEEHAN, 2017), e a execução de grandes obras de 

infraestrutura de transporte desempenham um papel fundamental na promoção de 

economias e nas competitividades nacionais e regionais (FABBRO; BRUNELLO; 

DEAN, 2015), cabendo destacar que obras de construção de rodovias estão 

frequentemente atreladas ao setor público (LAM; GALE, 2014). 

Uma rede de infraestrutura torna-se importante para uma sociedade por 

possibilitar a prestação de serviços públicos, melhorias na qualidade de vida, geração 

de lucros e auxílio para o crescimento econômico, e necessita de uma compreensão 

clara entre o resultado desejado e os anseios de uma sociedade (BOIN; McCONNELL, 

2007; DOLAN et al., 2016). 

Países em desenvolvimento como o Brasil, se utilizam de programas de obras 

públicas pra enfrentar problemas transitórios de desemprego e pobreza (BAIJNATH, 

2019), sendo que países em crise financeira e de austeridade buscam maximizar o 

valor de seus ativos e minimizar custos associados à construção, operação e 

manutenção de sua infraestrutura (MARINELLI; ANTONIOU, 2020).  

Cada país busca priorizar os investimentos em infraestrutura de maneira 

eficiente e eficaz, como maneira crucial para o alcance de objetivos de crescimento 

(MARINELLI et al., 2018), e o objetivo do Estado em oferecer obras públicas de 

infraestrutura é atender aos anseios de bem estar social dos cidadãos, bem como o 

interesse público, atentando-se ao fato de que no Brasil ocorrem significativos 

investimentos em obras de infraestrutura, com cifras próximas a R$ 200 bilhões 

somente no período entre 2015 e 2018 (NETO, 2018). 

As obras públicas além de buscar uma uniformidade urbana, visam o 

desenvolvimento de cidades e regiões, e sua ineficiência pode prejudicar indivíduos e 

comunidades, já que não representam apenas um serviço público pois englobam 

questões relevantes para sustentabilidade da economia pública nacional (MARELLA; 

ANTONIUCCI, 2019). 

Porém em alguns países, particularmente as nações em desenvolvimento, 

crescentes percepções públicas de déficits de desempenho após uma construção são 
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observadas, tais como segurança ruim, déficits de qualidade, falhas estruturais entre 

outros graves defeitos, além de prazo excedente, custos embaraçosos, baixa 

produtividade, altos desperdícios e impactos ambientais (KUMARASWAMY et al., 

2017). 

Aponta-se que particularmente em países em desenvolvimento existe uma 

deficiência em sistemas de gestão organizados e voltados para o monitoramento, 

implementação, coleta e disseminação de informações das partes envolvidas em um 

projeto de construção, o que ocasiona a baixa produtividade, o alto nível de 

desperdício, recorrentes extrapolações de custos e atrasos crônicos na conclusão 

(KHANZADI; SHEIKHKHOSHKAR; BANIHASSHEMI, 2020). 

 

2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

O atual cenário econômico-social em que as organizações estão inseridas 

exigem um monitoramento constante de suas ações, na busca de identificar seu 

progresso em direção ao sucesso de suas metas e iniciativas, ou seja, comparar seus 

resultados alcançados frente as suas intenções e objetivos pretendidos como forma 

de avaliação de desempenho (OLIVEIRA, 2018). A avaliação de desempenho possui 

uma ampla definição na literatura, porém pode ser compreendida como um processo 

para quantificar a eficiência e eficácia de uma ou mais ações, proporcionando para 

organizações benefícios como comunicação das prioridades, mudança de 

comportamentos e transparência dos objetivos estratégicos (NEELY; 1998). 

Constantemente as organizações são desafiadas a alcançar resultados 

efetivos e eficientes, e a aplicação da medição adequada do desempenho garante um 

alinhamento estratégico de seus negócios (VAN LOOY, SHFAGATOVA; 2016). 

Normalmente, a avaliação de desempenho é medida por um conjunto de dados 

transacionais chamados indicadores de desempenho, que por sua vez são medidas 

sintéticas geradas por meio de operações como agregação e composição algébrica 

(DIAMANTINI; POTENA; STORTI, 2016). Ainda segundo os autores, as propriedades 

geralmente fornecidas pelos indicadores de desempenho incluem atributos de auto 

explicação em sua definição nominal e estão tipicamente associados a metas ou 

objetivos. 

Para tanto, necessita-se compreender cinco razões gerais para a medição do 

desempenho, sendo: (a) até onde já se foi; (b) onde se está agora; (c) para onde se 

quer ir; (d) como chegar lá e; (e) como saber que chegou lá (LEBAS, 1995; DOLAN et 
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al., 2016), ou seja, a medição do desempenho nos auxilia a saber onde estávamos, 

onde estamos agora, aonde queremos estar, fornecendo informações críticas 

necessárias para gerar melhorias (KUMARASWAMY et al., 2017). 

As partes envolvidas na realização de projetos possuem interesse em monitorar 

e controlar de maneira eficaz seu desempenho durante a execução, tornando-se 

necessário a utilização de métricas apropriadas que permitam fornecer informações 

de seus resultados (BARCLAY, OSEI-BRYSON, 2010), as métricas de desempenho 

possuem diferentes designações na literatura, incluindo os fatores de sucesso do 

projeto e indicadores chave de desempenho (EL ASMAR; HANNA; LOH, 2016). O 

, enquanto indicador chave de desempenho (key 

performance indicator  KPI) serve para visualizar sinais precoce de condições 

existentes, apresentando-se como uma maneira de mensurar o quão bem uma 

organização ou indivíduo executa suas atividades (KERZNER, 2017).  

Um KPI é uma métrica, mas uma métrica não é necessariamente um KPI, as 

métricas precisam auxiliar e facilitar os processos de tomada de decisão e, assim, 

melhorar o desempenho da organização, desta maneira as métricas carecem de 

adequação como um KPI, sendo crucial que a organização utilize e esteja 

familiarizada com a métrica (HINDERKS et al., 2019). 

Os KPI são parâmetros importantes para diversas áreas, possibilitando a 

avaliação de desempenho de maneira objetiva e mensurável, além de propiciar a 

integração no projeto das práticas de gestão (HE; WANG; LIU, 2018; ZHANG et al., 

2014), basicamente são utilizados para medir a performance de uma atividade crítica 

para o sucesso de uma organização, podendo por exemplo averiguar uma 

produtividade, níveis de desempenho de custo e tempo em um projeto, saúde e 

segurança do trabalhador, acidentes, dentre outros (KUMARASWAMY et al., 2017), 

sendo geralmente focados em aspectos críticos de produtos ou resultados (YING; 

TOOKEY; SEADON, 2017). 

Frequentemente os KPIs são utilizados no campo da medição de desempenho, 

por serem constituídos de um conjunto de medidas que evidenciam os aspectos do 

desempenho organizacional sendo os mais críticos para o sucesso atual e futuro da 

organização (STAR et al., 2016). Os dados fornecidos por esta ferramenta são 

utilizados para monitorar o desempenho de um projeto, realizar comparações ao longo 

do tempo, possibilitando a obtenção de informações frente aos objetivos do projeto, e 
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desta maneira permitem a identificação de oportunidades de melhorias e definição de 

metas de desempenho (CASTILLO, ALARCÓN, PELLICER; 2018). 

 

2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO EM OBRAS PÚBLICAS 

EXECUTADAS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO 

O gerenciamento do desempenho em obras de infraestrutura é importante para 

compreensão de seu propósito, suas metas e seu planejamento, fornecendo 

significativas informações que devem estar alinhadas com o objetivo do que se está 

medindo, desempenhando um papel que estabeleça um ciclo contínuo de melhoria de 

desempenho baseado no entendimento do desempenho passado e atual, para 

obtenção de uma visão clara do nível de desempenho futuro desejado (DOLAN et al., 

2016). 

Um sistema de gestão eficiente e organizado, que permita o monitoramento, 

implementação, coleta e disseminação de informações para todos envolvidos no 

projeto torna-se um princípio fundamental de sucesso (KHANZADI; 

SHEIKHKHOSHKAR; BANIHASHEMI, 2020), e como a construção é um setor 

orientado a projetos, torna-se primordial medir o desempenho do projeto relacionado 

ao desempenho da organização, considerando os aspectos alcançados em seus 

projetos como resultado de suas práticas de gestão (CASTILLO; ALARCÓN; 

PELLICER, 2018). 

Alguns indicadores de desempenho são amplamente utilizados 

internacionalmente para medir o desempenho da indústria da construção, e 

concentram-se no custo da construção, no tempo de construção, previsibilidade de 

custo e tempo, defeitos, satisfação do cliente, segurança, lucratividade e produtividade 

(YING; TOOKEY; SEADON, 2018), geralmente para entrega de projetos de 

engenharia e construção são utilizados métodos e padrões que consideram como 

métricas de desempenho o orçamento, a qualidade, a velocidade de entrega e a 

conformidade com as expectativas do usuário (FORCADA et al.; 2017),  

Pesquisas na literatura de 1990 a 2000, contribuíram para o desenvolvimento 

de uma estrutura de critérios de sucesso voltados para projetos de construção, 

destacando-se de maneira mais significativa as medidas de tempo, custo, qualidade 

e satisfação dos envolvidos no projeto (EL ASMAR; HANNA; LOH, 2016), uma das 

principais responsabilidades no gerenciamento de projetos na indústria da construção 



25

é terminar dentro do orçamento, no prazo e com a qualidade estipulada em contrato 

(KHANZADI; SHEIKHKHOSHKAR; BANIHASSHEMI, 2020).  

Outros estudos consideram custo e tempo como fatores correlacionados no 

gerenciamento de projetos e economia pública, afetando todas as categorias de obras 

da engenharia civil como estradas, represas, ferrovias e obras de restauração urbana 

(MARELLA; ANTONIUCCI, 2019).  

Nota-se na literatura que os projetos rodoviários estão frequentemente 

relacionados ao setor público, o que torna o custo como um importante critério de 

avaliação, além do tempo total necessário para conclusão desses projetos, já que ao 

longo do tempo existe um relacionamento entre clientes e fornecedores, que por sua 

vez podem influenciar na qualidade das obras e nos valores orçados (ARAÚJO; 

ALENCAR; MOTA, 2017), os autores ainda apontam cinco categorias para seleção 

de fornecedores em projetos rodoviários: (1) custo, (2) tempo, (3) qualidade, (4) 

recursos da equipe e (5) financeiro. 

O Exército Brasileiro adota alguns indicadores para controlar os custos e prazos 

durante o andamento das obras de construção realizadas pelos batalhões de 

engenharia, o Índice de Variação de Prazo (IVP) e o Índice de Variação de Custo 

(IVC), respectivamente, o que permite a monitorização durante a execução de seus 

projetos do andamento de sua produção e de seus custos em relação ao que foi 

planejado, possibilitando a adoção de ações corretivas que alinhem sua execução de 

acordo com o cronograma previamente estabelecido (DIAS, 2019).  

O IVP é um indicador de desempenho de prazo, que aponta o progresso da 

obra em comparação ao cronograma planejado, possibilitando a identificação de 

atrasos ou adiantamentos do projeto e objetivando prever o término da obra, já o IVC  

é um indicador de desempenho para os custos envolvidos, permitindo o apontamento 

de desequilíbrios econômicos durante a execução do projeto frente ao que foi orçado, 

através de um cronograma físico-financeiro indicando a ocorrência de lucro ou 

prejuízo em determinado lapso temporal (MARQUES, 2016; DIAS, 2019). 

 

2.5 VARIÁVEIS DE INFLUÊNCIA PARA GESTÃO EM PROJETOS DE 

CONSTRUÇÃO 

Um grande desafio para indústria da construção é a melhoria no desempenho 

de seus projetos em especial nos aspectos de custo e cronograma (ORGUT et al., 

2020). Os autores ainda exemplificam que em cerca de mil projetos revisados pela 
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Construction Industry Institute apenas 5,3% foram concluídos no seu custo original e 

dentro do prazo, enquanto quase que 70% terminaram com desvio superior a 10% em 

relação ao orçamento e cronograma autorizados. 

O desempenho nos projetos do setor da construção é suscetível a incertezas, 

e com intuito de garantir uma execução bem sucedida, muitos sistemas de controle e 

métodos foram desenvolvidos e implementados para permitir que os gestores do 

projeto avaliem os desvios no tempo e nos custos, já que 80% dos grandes projetos 

são concluídos acima do orçamento planejado e 20%  requerem mais tempo que o 

programado (ASSAD; EL-ADAWAY; ABOTALEB, 2020). 

Tabela 1: Variáveis de Influência na Gestão do Desempenho de Obras 
Gestão do Desempenho (GD)  Desempenho da Obra (DO) Autor 

Um dos fatores mais importantes no gerenciamento de uma obra é 
a informação do que se foi produzido e se o gasto para essa 
produção está de acordo com os parâmetros planejados e 
abordados em indicadores de custos e prazos 

DIAS, 2019 

O sucesso do desempenho na indústria da construção, no ponto de 
vista do gerenciamento de projetos, é quando o projeto é concluído 
com o menor custo possível, o mais rapidamente possível e com alta 
qualidade 

NAVON, 2005 

O baixo desempenho não é incomum em projetos de construção, 
geralmente ocasionado por atrasos de tempo e excedentes de 
custos 

LO; FUNG; TUNG, 2006  

As causas de baixos desempenho tem sido frequentemente 
analisados e os projetos de construção geralmente possuem um 
baixo desempenho relacionados a atrasos de tempo, excedentes de 
custos e defeitos de qualidade 

MENG, 2012 

Um sistema de monitoramento e controle de projetos é crucial para 
minimizar problemas gerenciais (cronograma, alocação de recursos, 
garantia de qualidade) e auxiliar em ações corretivas apropriadas 
para garantia do alcance de metas do projeto. 

HAZIR, 2015 

Pesquisas apontam que a percepção de sucesso em projetos de 
construção concentra-se nos resultados dos fatores críticos de 
custos, qualidade e tempo 

LAM; GALE, 2015 

As variáveis que restringem o sucesso das organizações nos 
projetos de construção são tempo, custo e qualidade  

OPAZO; GONZÁLEZ; 
CORTÉS, 2017 

Os excedentes de custo e tempo em projetos públicos de grande 
porte têm sido amplamente estudados e considerados como fatores 
interdependentes na literatura sobre gerenciamento de projetos e 
economia pública 

MARELLA; ANTONIUCCI, 
2019 

Uma prática tradicional empregada para avaliação do desempenho 
em projetos de construção é baseada nos fatores custo, qualidade e 
tempo. 

MADUSHIKA et al., 2020 

Estudos revelam que tempo, custo e qualidade constituem a base 
de KPI em práticas de gerenciamento de projetos de construção 

KHANZADI; 
SHEIKHKHOSHKAR; 
BANIHASHEMI, 2020 

Independente das características do projeto na indústria da 
construção, as variáveis custo e cronograma sempre são 
consideradas importantes para a área de controle desses projetos  

ASSAD; EL-ADAWAY; 
ABOTALEB, 2020 

Dentro de uma perspectiva tradicional, o desempenho de um projeto 
de construção geralmente é bem sucedido quando atende aos 
requisitos de tempo, custo e qualidade 

MELLADO; LOU; BECERRA, 
2020 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Existe na literatura uma relação de influência no desempenho de projetos de 

construção atrelados aos resultados obtidos em custos e tempo, sendo que esta 

relação de influência pode ser observada também por outros autores, conforme 

apresentado na Tabela 1. 

Nota-se que após uma extensiva revisão da literatura, diferentes abordagens 

teóricas ao longo do tempo trazem a luz um relacionamento para avaliação em projeto 

de construção, baseando a obtenção de um melhor desempenho no atendimento de 

requisitos de tempo, custo e qualidade. Corroborando e sustentando esta afirmação, 

um abrangente estudo citou autores que estabeleceram critérios relacionados para o 

desempenho na indústria da construção no período compreendido entre 1998 e 2018, 

e as abordagens baseadas em custo, tempo e qualidade para avaliação do 

desempenho na indústria da construção são os métodos preferidos para mensuração 

de projetos desta natureza (MELLADO; LOU; BECERRA, 2020). 

Algumas ferramentas foram elaboradas para prever o desempenho de projetos 

de construção em termos de tempo e custo, porém a indústria da construção não 

possui pacificado a formulação de um modelo preditivo que possua abrangência nos 

índices de desempenho de projetos (ASSAD; EL-ADAWAY; ABOTALEB, 2020). Os 

autores desenvolveram um modelo holístico para incorporar diferentes riscos que 

afetam o desempenho de um projeto de construção podendo refletir no cronograma e 

no custo, e são apresentados no Quadro 2 com seus respectivos significados. 

Quadro 2: Riscos que Influenciam o Desempenho de Projetos de Construção 
RISCO DE INFLUÊNCIA - RI SIGNIFICADO 

Programação Irrealista 

Deixar de: reconhecer e incorporar incertezas na estimativa de 
duração; adicionar buffer de contingência para Atividades; e 
determinar o sequenciamento lógico adequado das atividades; entre 
outros 

Alterações Inadequadas no 
Cronograma 

Falha ao: agir quando o projeto estiver atrasado ou quando estiver 
dentro do cronograma, mas precisa ser acelerado; avaliar o 
progresso do projeto em comparação com o progresso planejado; 
tomar a ação de pressão apropriada, como contratar novos 
funcionários, usar horas extras ou adicionar turnos; entre outras. 

Complexidade 
Inclui: atividades altamente interdependentes, sobrepostas e 
complexas (em termos de requisitos habilidade); e considerável 
concorrência entre engenharia e execução; entre outros 

Coordenação e 
Comunicação Inadequados 

Deixar de: ter boa coordenação e comunicação entre proprietário, 
engenheiro e contratado; respeitar as demandas de relatórios de 
progresso do cliente e as reuniões de progresso; ter uma revisão 
contínua de definição do sistema e sua funcionalidade necessária; e 
ter continuidade na modelagem de informações da construção (BIM) 
entre o contratante geral e os subcontratados; entre outros 

Deficiência no Processo de 
Aprovação 

Inclui: atraso na aprovação de alterações; em responder a pedidos 
de informação; ou em resposta a consultas / solicitações do 
contratado em geral; entre outros. 
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Falta de Confiança e 
Motivação 

Na falta de: confiança mútua entre as partes e internamente 
(pagamento do proprietário ao contratado, entrega do contratante no 
prazo, pagamento do proprietário aos trabalhadores e engenheiros); 
e incentivos para aumentar a motivação dos funcionários; entre 
outros. 

Efeitos de Ondulação da 
Pressão do Cronograma 

Inclui: horas de trabalho prolongadas; fadiga e declínio no moral; 
produtividade reduzida; e aumento de erros; entre outros 

Produtividade Inadequada da 
Força de Trabalho 

Inclui: taxa de produtividade inadequada; entre outros 

Revisões Inadequadas nos 
Métodos Construtivos 

Na falta de: o contratante envolvido na fase de projeto para garantir 
que as obras projetadas sejam exequíveis com interrupções e custos 
mínimos relacionados ao método de construção; e os usuários finais 
envolvidos na revisão das especificações do projeto desde o início; 
entre outros. 

Falta de Capacitação dos 
Recursos Humanos 

Deixar de ter: pessoal experiente e confiável; e treinamento para 
funcionários inexperientes; entre outros 

Alocação Imprecisa de 
Recursos 

Falha em: alocar os recursos humanos disponíveis para as tarefas 
de engenharia em andamento ou em execução; e determinar com 
precisão os recursos humanos necessários com base no 
desempenho do projeto e o tempo restante; entre outros. 

Absenteísmo e Rotatividade Inclui: alta taxa de absenteísmo e rotatividade; entre outros 

Superlotação do Local de 
Trabalho 

Inclui: uso de mais recursos do que o necessário; e efeito 
supermanning ou superlotação; entre outros 

Horas Extras em Excesso e 
Turnos Adicionais 

Deixar de: usar horas extras apropriadas e turnos adicionais para 
compensar o atraso no progresso ou acelerar trabalhos; entre outros 

Tecnologia Obsoleta 

Deixar de: usar tecnologia avançada em engenharia (modelagem 
tridimensional e BIM); em execução (equipamento de construção 
moderno e métodos de construção automatizados); ou em gestão 
(sistemas de gerenciamento de integração eletrônica); entre outros 

Necessidade de Retrabalho  
Inclui: erros descobertos durante a execução que precisam ser 
retrabalhados; e qualquer retrabalho que seja feito devido a 
alterações pretendidas no projeto e não devido a erros; entre outros 

Revisões no Projeto 
Inclui: erros no projeto que exigem a produção de novos desenhos 
para projetos já feitos; e retrabalho em desenhos que são devidos a 
alterações planejadas no design; entre outros 

Confiabilidade na Equipe de 
Controle Tecnológico 

Inclui: atrasos da equipe de garantia da qualidade para verificar e 
aprovar as obras executadas; e alto porcentagem de trabalhos 
executados de maneira errônea e falsamente aprovados que são 
descobertos posteriormente no projeto; entre outras 

Trabalho Fora de Sequência 
Inclui: trabalho não realizado a partir da sequência lógica pretendida; 
entre outros 

Mudança Controlada 
Inclui: alterações feitas intencionalmente pelas partes, como 
requisições de mudança, variações e alterações em sequência de 
construção; entre outros 

Mudança Não Controlada 
Inclui: alterações feitas em reação a riscos externos, como 
condições climáticas, locais imprevistos condições e flutuações do 
mercado; entre outros 

Baixa Qualidade de 
Produção 

Inclui: erros nos itens produzidos e a aprovação da qualidade desses 
itens; entre outros 

Comunicação Inadequada 
com os Fornecedores 

Inclui: atraso no pedido e no prazo de entrega; comunicação 
inadequada com fornecedores e fabricantes; entre outros 

Estimativa Financeira 
Incorreta 

Deixar de: estimar o custo da mudança e o valor agregado a 
qualquer momento; e considerar limitações financeiras em relação a 
decisões gerenciais; entre outros 

Contingência Orçamentária 
Inapropriada 

Deixar de: ter valores de contingência apropriados e manobrar pelos 
custos do projeto; entre outras  

FONTE: Assad; El-Adaway; Abotaleb (2020) 
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  Amparado inicialmente pela discussão de Dias (2019), sintetizando as 

abordagens teóricas encontradas na literatura que aproximam cronograma e custo 

com a avaliação do desempenho de projetos de construção e alinhando com o modelo 

proposto por Assad; El-Adaway; Abotaleb (2020) torna-se possível a configuração de 

um modelo teórico preliminar, apresentado na Figura 4. 

Figura 4: Modelo Teórico Preliminar 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

Ao observar o modelo teórico apresentado na Figura 4, torna-se factível a 

apresentação de uma visualização esquemática gráfica das possíveis relações 

existentes para avaliação do desempenho em projetos de construção, permitindo a 

formulação de um constructo que possibilite explicar o fenômeno objeto deste estudo, 

onde o Desempenho da Obra (DO) configura-se como uma Variável Dependente 

(VD), já Desempenho em Prazo (DP), Desempenho em Custos (DC) e  Riscos de 

Influência (RI) caracterizam-se como Variáveis Independentes (VI). 

O modelo teórico preliminar desenvolvido foi utilizado como sustentação teórica 

das hipóteses delineadas na presente pesquisa, as quais foram estabelecidas como: 

H1: O Desempenho em Prazo é uma dimensão do construto Desempenho da 

Obra. 

H2: O Desempenho em Custos é uma dimensão do construto Desempenho da 

Obra. 

H3: O construto teórico Risco de Influência confirma-se como fator explicativo 

para o Desempenho da Obra, na visão dos engenheiros entrevistados. 

  

RI DO 

DP 

DC 

Legenda: 
DO = Desempenho da Obra 
DP = Desempenho em Prazo 
DC = Desempenho em Custos 
RI = Riscos de Influência 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A classificação deste estudo configura-se como uma pesquisa sequencial 

explanatória mista, com o desenvolvimento do trabalho dividindo-se em duas etapas: 

a primeira etapa se caracteriza como quantitativa; e a segunda como qualitativa. O 

percurso metodológico transcorrido para o desenvolvimento e construção de todo 

trabalho foi consubstanciado graficamente e é apresentado na Figura 5.   

 
Figura 5  Caminho Metodológico da Pesquisa 

 
FONTE: Elaborado pelo Autor 

Reunir dados qualitativos e quantitativos em um único estudo nas ciências 

humanas e sociais está se expandindo, e o método misto surge em resposta a 

necessidade de auxiliar os pesquisadores na elaboração de projetos compreensíveis 

a partir de dados e análises complexos (CRESWELL, 2007). 

Já a adoção da estratégia explanatória sequencial é caracterizada por iniciar-

se pela coleta e análise de dados quantitativos para posterior coleta e análise de 

dados qualitativos, dando-se prioridade para os dados quantitativos e integrando os 

dois métodos durante a fase de interpretação do estudo, com o objetivo de utilizar os 

resultados qualitativos em auxilio na interpretação dos resultados obtidos no estudo 
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quantitativo (CRESWELL, 2007). O modelo gráfico demonstrado na Figura 6 ilustra a 

estratégia utilizada. 

 
Figura 6  Estratégia da Pesquisa Explanatória Sequencial 

 
FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em CRESWELL (p. 216, 2007) 

 

3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O estudo iniciou-se com uma revisão bibliográfica aprofundada em publicações 

de artigos científicos na base de dados anexada a Web of Science, além de uma 

busca avançada de teses e dissertações que abordassem a temática e discussões 

sobre indicadores de desempenho para indústria da construção existentes na 

plataforma da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os 

estudos bibliográficos constituem uma ferramenta essencial de investigação científica 

sobre a situação de temáticas específicas, permitem a avaliação e impacto de 

publicações científicas para que subsidiem o tratamento em análises quantitativas 

(TOMÁS-GÓRRIZ; TOMÁS-COSTERÁ, 2018). 

Concluída a revisão da literatura, os estudos de Dias (2019) e Pereira (2019) 

somado ao estudo de Assad, El-Adaway e Abotaleb (2020), apresentaram subsídios 

significativos, que apoiaram e contribuíram para consolidação do instrumento de 

pesquisa utilizado na avaliação do fenômeno objeto deste estudo. Uma síntese nas 

abordagens apontadas pelos autores permitiu a configuração de um modelo teórico 

preliminar além de possibilitar o estabelecimento de critérios na geração de assertivas 

que convergissem para análise de desempenho em projetos de construção. 

Baseado no modelo teórico preliminar, foi possível gerar um instrumento de 

pesquisa inicial, tendo em sua próxima fase a validação, consistindo em uma consulta 

técnica com dois pesquisadores doutores da área de engenharia, que analisaram o 

instrumento e baseados em suas experiências profissionais e em aspectos técnicos e 

práticos inerentes do setor da construção civil, contribuíram para consolidação do 

instrumento de pesquisa final com foco na obtenção da mensuração do desempenho 

na realização de obras de engenharia executadas pelo Exército Brasileiro. 

Após a realização de adaptações nos dados conceituais levantados, foi 

possível gerar um instrumento de pesquisa inicial, contemplando três dimensões: (a)  
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Risco de Influência; (b) Desempenho em Prazo e; (c) Desempenho em Custo, que 

são apresentados na Tabela 2 e na Tabela 3 com seus respectivos indicadores. 

Tabela 2: Instrumento de Pesquisa Inicial Risco de Influência 
DIMENSÃO INDICADORES 

Risco de 
Influência 

(1) Programação Irrealista; (2) Alterações Inadequadas no Cronograma; (3) 
Complexidade; (4) Coordenação Inadequada; (5) Comunicação Inadequada; (6) 
Deficiência no Processo de Aprovação; (7) Falta de Confiança; (8) Falta de 
Motivação; (9) Efeitos de Ondulação da Pressão do Cronograma; (10) 
Produtividade Inadequada da Força de Trabalho; (11) Revisões Inadequadas nos 
Métodos Construtivos; (12) Falta de Capacitação dos Recursos Humanos; (13) 
Alocação Imprecisa de Recursos; (14) Absenteísmo e Rotatividade; (15) 
Superlotação do Local de Trabalho; (16) Horas Extras em Excesso e Turnos 
Adicionais; (17) Tecnologia Obsoleta; (18) Necessidade de Retrabalho; (19) 
Revisões no Projeto; (20) Confiabilidade na Equipe de Controle Tecnológico; (21) 
Trabalho Fora de Sequência; (22) Mudança Controlada; (23) Mudança Não 
Controlada; (24) Baixa Qualidade de Produção; (25) Comunicação Inadequada 
com os Fornecedores; (26) Estimativa Financeira Incorreta e; (27) Contingência 
Orçamentária Inapropriada 

FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em ASSAD, EL-ADAWAY E ABOTALEB (2020) 

Tabela 3: Instrumento de Pesquisa Inicial Desempenho em Tempo e Custo 
DIMENSÃO INDICADORES 

Desempenho 
em Prazo 

(1) Índice de Variação de Prazo; (2) Inclusão de Aditivos de Prazos; (3) 
Paralizações nos Serviços; (4) Programação Concluída Fora do Prazo Estipulado; 
(5) Tempo nas Modificações de Projetos e; (6) Tempo em Retrabalho. 

Desempenho 
em Custo 

(1) Índice de Variação de Custo; (2) Inclusão de Aditivos de Valor; (3) Paralizações 
nos Recebimentos; (4) Programação Concluída Fora do Custo Estipulado; (5) 
Custo nas Modificações de Projetos e; (6) Custo em Retrabalho. 

FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em DIAS (2019) e PEREIRA (2019) 

O processo de validação consistiu na avaliação do instrumento de pesquisa 

inicial, onde coube aos especialistas julgarem e avaliarem sob o ponto de vista técnico, 

teórico e semântico se os indicadores pertenciam ao construto relacionado, se os 

indicadores descreviam de forma apropriada as dimensões especificadas, se os 

indicadores estavam expressos de forma clara e compreensível para o público-alvo 

da pesquisa e se este público seria capaz de reconhecer um subjacente aos 

indicadores, cabendo ainda a possibilidade de tecerem comentários adicionais sobre 

a proposta apresentada. 

A validação através da sondagem por especialistas permitiu uma nova reflexão 

sobre o instrumento de pesquisa inicial, onde as observações apontadas contribuíram 

para o preenchimento de lacunas não observadas anteriormente, supressão de oito 

construtos iniciais, além de propiciar subsídios para o desenvolvimento e geração do 

instrumento de pesquisa final, apresentado na Tabela 4, sendo posteriormente 

apresentado ao público alvo na forma de assertivas através da disponibilização de um 

questionário on line. 
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Tabela 4: Instrumento de Pesquisa Final 
DIMENSÃO CONSTRUTOS 

Risco de 
Influência 

(RI 1) Programação Irrealista; (RI 2) Alterações Inadequadas no Cronograma; (RI 
3) Complexidade; (RI 4) Coordenação e Comunicação Inadequada; (RI 5) 
Deficiência no Processo de Aprovação; (RI 6) Produtividade Inadequada da Força 
de Trabalho; (RI 7) Revisões Inadequadas nos Métodos Construtivos; (RI 8) Falta 
de Capacitação dos Recursos Humanos; (RI 9) Alocação Imprecisa de Recursos; 
(RI 10) Absenteísmo e Rotatividade; (RI 11) Horas Extras em Excesso e Turnos 
Adicionais; (RI 12) Tecnologia Obsoleta; (RI 13) Necessidade de Retrabalho; (RI 
14) Revisões no Projeto; (RI 15) Confiabilidade na Equipe de Controle 
Tecnológico; (RI 16) Trabalho Fora de Sequência; (RI 17) Mudança Controlada ou 
Não; (RI 18) Baixa Qualidade de Produção e; (RI 19) Contingência Orçamentária 
Inapropriada 

Desempenho 
em Prazo 

(DP 1) Índice de Variação de Prazo; (DP 2) Inclusão de Aditivos de Prazos; (DP 
3) Paralizações nos Serviços; (DP 4) Programação Concluída Fora do Prazo 
Estipulado; (DP 5) Tempo nas Modificações de Projetos e; (DP 6) Tempo em 
Retrabalho. 

Desempenho 
em Custo 

(DC 1) Índice de Variação de Custo; (DC 2) Inclusão de Aditivos de Valor; (DC 3) 
Paralizações nos Recebimentos; (DC 4) Programação Concluída Fora do Custo 
Estipulado; (DC 5) Custo nas Modificações de Projetos e; (DC 6) Custo em 
Retrabalho. 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para avaliação do desempenho das organizações militares na condução de 

atividades de engenharia de construção em obras de infraestrutura, foi utilizado um 

instrumento de avaliação em escala, consistindo na aplicação de um questionário 

estruturado proposto com indicadores que compõe as dimensões envoltas ao objeto 

de estudo desta pesquisa, onde os respondentes utilizaram uma escala de 

concordância do tipo Likert com 10 pontos ancorados, conforme é apresentado na 

Figura 7. 

Figura 7  Escala de Concordância 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

O público alvo para aplicação do referido questionário foi engenheiros que 

atuam ou atuaram em obras de construção realizadas por organizações do Exército 

Brasileiro, independente do seu tempo de atuação profissional no setor, e 

considerando a entrega de sua última obra, utilizaram o instrumento final proposto 

para avaliação do desempenho.  

A utilização de questionários amparados na experiência do usuário são 

caracterizados pelo fato de mensurarem o valor de atitude do usuário em relação ao 
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objeto de teste, onde o entrevistado pode avaliar e selecionar uma categoria de 

maneira adequada dentro de um intervalo de valores numa escala de classificação, 

permitindo  assim uma avaliação quantitativa baseado em sua experiência 

(HINDERKS et al., 2019). 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho e setembro de 2020, 

através da utilização de um instrumento de pesquisa on line, divulgado por meio de 

um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas para smartphones, onde os 

engenheiros foram convidados a participar da pesquisa e baseando-se na entrega de 

sua última obra, lançaram seu grau de concordância com relação aos aspectos 

apresentados na Tabela 4 para o resultado do desempenho de uma obra de 

infraestrutura, considerando 1 como menor grau de concordância e 10 para uma maior 

concordância com as assertivas. 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE (1ª ETAPA) 

Para analisar os dados coletados na 1ª etapa desta pesquisa foi utilizada a 

Análise Fatorial Exploratória com fins confirmatórios. Técnica estatística multivariada 

utilizada para extrair informações de um grande número de variáveis e estudar as 

correlações implícitas existentes, sendo uma poderosa ferramenta para compreensão 

da estrutura dos dados com objetivo de definir uma estrutura latente entre as variáveis 

na análise (HAIR et al., 2009), e desta maneira buscou-se verificar se a relação teórica 

consegue explicar os fatores que influenciam no desempenho durante a execução de 

obras de construção, visando apontar quais conceitos permitem explicar 

estatisticamente e de maneira não probabilísticas o fenômeno objeto de estudo desta 

pesquisa. 

A análise dos dados ocorreu com a utilização do software SPSS 23, esta 

ferramenta explora a Análise Fatorial Exploratória, onde todos os construtos foram 

submetidos à análise de componentes principais com utilização das rotações Varimax, 

método bem sucedido e amplamente utilizado nas pesquisas que tem por finalidade 

minimizar o número de variáveis que indicam altas cargas em cada fator (DAMÁSIO, 

2012), para que, baseado no apontamento das respostas do instrumento de pesquisa, 

possibilitasse sua validação e sua utilização em obras executadas por organizações 

militares do Exército Brasileiro. 

Com objetivo de verificar a estrutura fatorial do instrumento de pesquisa final 

foi realizada uma análise de confiabilidade dos indicadores propostos no instrumento, 



35

através do método de análise fatorial, orientada por parâmetros referentes a sua carga 

fatorial na correlação com as dimensões do modelo teórico preliminar. A técnica de 

validade fatorial possibilita a identificação de estruturas latentes entre variáveis 

correlacionadas, simplificando a análise além de possibilitar a compreensão de um 

grande número de variáveis, já que gera fatores que permitem explicar a maior 

variância dos dados originais (PREARO et al., 2011).  

A avaliação de validade e confiabilidade dos indicadores pautou-se nas 

recomendações de Prearo (2013), adotando-se os valores sintetizados pelo autor em 

seu estudo, conforme demonstrado no Quadro 3.  

Quadro 3: Valores Recomendáveis de Avaliação 

Tipo de Avaliação Carga Recomendável 

Cargas Fatoriais Acima de 0,70 

KMO  Kaiser-Meyer-Olkin Acima de 0,50 

MSA  Measure of Sampling Adequacy Acima de 0,50 

Comunalidade Acima de 0,50 

Variância Total Explicada Acima de 0,50 

FONTE: Elaborado pelo autor, baseado em PRAERO (2013) 

3.5 ENSAIO EXPERIMENTAL (2ª ETAPA) 

Concluída a etapa quantitativa, deu-se início a 2ª etapa deste trabalho, baseada 

no desenvolvimento de um instrumento que permitisse um teste experimental 

qualitativo, considerou-se os resultados apontados e consolidados na 1ª etapa 

originando o ensaio experimental com a utilização de indicadores de desempenho 

para aplicação em obras de engenharia executadas pelo Exército Brasileiro, visando 

sua funcionabilidade prática em uma obra executada e finalizada por um  Batalhão de 

Engenharia de Construção e que permitisse identificar os aspectos confirmados na 

etapa anterior. 

O procedimento experimental consistiu na construção de uma estrutura 

agregada de conceitos, desenvolvida através das confirmações apontadas na coleta 

e tratamento dos dados quantitativos, resultando na geração de uma matriz de 

indicadores de desempenho, subsidiando o processo qualitativo, o emprego do 

método misto parte da premissa teórica de que alguns questionamentos podem ser 

melhor compreendidos quando são executados os métodos positivistas e 

interpretativo, buscando alcançar um melhor resultado através da variedade de 

métodos e da triangulação dos dados (ROBINSON; MENDELSON, 2012). 
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Aplicação de uma pesquisa de campo prática foi realizada através de duas 

entrevistas realizadas por conveniência de acesso aos profissionais, com a finalidade 

de conhecer a impressão dos gestores militares após a conclusão de uma obra de 

infraestrutura e de como visualizavam o desempenho da organização militar durante 

sua execução, com objetivo de capturar da maneira ampla e densa as informações 

obtidas, e dessa forma possibilitar o processamento de uma estrutura mínima para 

elaboração de um instrumento de mensuração baseado em indicadores de 

desempenho para obras de engenharia executadas por organizações militares do 

Exército Brasileiro. 

A integração dos dados realizados na etapa quantitativa substanciou a 

realização das entrevistas, permitindo um aprofundamento da temática junto ao gestor 

de uma organização militar de engenharia de construção e o engenheiro responsável 

técnico por uma obra de infraestrutura concluída, com objetivo de capturar de forma 

complementar novas informações e/ou confirmações, possibilitando um 

enriquecimento de toda abordagem construída para o desenvolvimento de possíveis 

mensurações de desempenho na realização de obras de engenharia. 

Com a aplicação da entrevista buscar-se-á avaliar o instrumento de 

mensuração construído, adotando-se o método Design Science Research (DSR), uma 

abordagem metodológica consistindo na criação de artefatos que resultem na 

produção de conhecimento científico para solução de problemas reais, envolvendo o 

desenvolvimento de uma inovação, onde testes práticos de novas ideias são aplicados 

de maneira colaborativa nas organizações, resultando numa solução desenvolvida  

através de uma abordagem obtida em conhecimento científico (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Nesta abordagem de pesquisa científica, a avaliação é crucial exigindo que os 

pesquisadores demonstrem rigorosamente a utilidade, qualidade e eficácia de um 

artefato desenvolvido e que uma boa avaliação, além de possibilitar a análise de sua 

aplicabilidade funcional possibilita possíveis explicações para mudanças ou melhorias 

(VENABLE; PRIES-HEJE; BASKERVILLE, 2014). 

As pesquisas com abordagem qualitativa onde o objeto de estudo é o processo 

modelado, geram simultaneamente conhecimento sobre o método utilizado para 

projeção de um artefato e o artefato em si (CARTENSEN; BERNHARD, 2019). A 

avaliação é a etapa final dentro do ciclo estruturado do DSR, apresentado na Figura 
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8, e que segundo Wieringa (2014), consiste na estruturação de um processo racional 

composto pelas seguintes etapas: 

 Investigação do Problema (quais fenômenos devem ser melhorados e por 

quê?); 

 Modelagem da Solução (projeção de um ou mais artefatos que possam tratar 

o problema);  

 Validação da Solução (os artefatos propostos tratam o problema?) e;  

 Avaliação da Implementação (qual grau de sucesso o tratamento proposto, 

podendo ser ainda o início de uma nova interação). 

Figura 8  Ciclo Design Science Research (DSR) 

 
FONTE: Elaborado pelo autor, baseado em WIERINGA (2014) 

Toda estruturação para elaboração e realização do protocolo experimental com 

objetivo de gerar indicadores de desempenho para obras de infraestrutura executadas 

por batalhões de engenharia do Exército Brasileiro pode ser descrita no Quadro 4, que 

de maneira sintetizada representa todo caminho metodológico percorrido na geração 

do protocolo experimental desenvolvido neste estudo, dividindo-se em quatro fases 

distintas, e conforme o objetivo da pesquisa valeu-se do emprego de técnicas 

específicas que alicerçaram todo conhecimento gerado. 

Quadro 4: Estruturação do Protocolo Experimental 

Fase Objetivo da Pesquisa Técnica Utilizada 

1ª Levantamento dos Indicadores Pesquisa Documental 

2ª 
Validação do Modelo Teórico do 

Protocolo de Indicadores 
Sondagem com Especialista 

3ª 
Confirmação do Protocolo de 

Indicadores 
Análise Fatorial Exploratória 

4ª 
Aplicação do Protocolo 

Experimental 
Pesquisa de campo 

Design Science Research (DSR) 
FONTE: Elaborado pelo autor.  

Avaliação da 
Implementação

Investigação do 
Problema

Modelagem da 
Solução

Validação da 
Solução
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 DADOS QUANTITATIVOS  1ª ETAPA 

4.1.1 PERFIL DA AMOSTRA 

O instrumento de pesquisa proposto obteve um retorno de 95 respostas de 

engenheiros que atuam ou atuaram profissionalmente em obras de infraestrutura, 

trata-se uma amostragem não probabilística, e que apresentou um lapso temporal de 

aproximadamente 4 décadas em relação a formação acadêmica dos respondentes, 

compreendendo os anos entre 1979 e 2018. Interessante salientar que este intervalo 

de tempo torna a amostra relevante dada a sua heterogeneidade resultando na 

captação de percepções diferentes em relação ao conceito abordado neste estudo.  

No que diz respeito as unidades da federação brasileira em que os 

respondentes já atuaram, observa-se que dos 27 estados existentes no Brasil, 

somente nos estados de Alagoas, Espírito Santo e Sergipe não ocorreram 

apontamentos da execução de atividades laborais, havendo ainda uma certa equidade 

de representatividade entre os demais estados brasileiros, permitindo a captação de 

compreensões profissionais em todas as regiões do nosso país, possibilitando que o 

estudo permeasse na já conhecida diversidade nacional com suas distintas realidades 

sociais e econômicas. 

Relevante destacar que 30,5% dos engenheiros respondentes afirmaram 

possuir experiência profissional internacional, como demonstrado no Gráfico 1, 

demonstrando que praticamente 1/3 da amostra já exercereu atividades de 

engenharia fora do país, e puderam assim contribuir com suas vivências profissionais 

adquiridas no exterior.  

Gráfico 1: Experiência Profissional Internacional da Amostra 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

4.1.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos durante a análise 

quantitativa, traduzindo as assertivas propostas no instrumento de pesquisa, 

30,5%

69,5%

Possui Experiência Profissional Internacional

Não Possui Experiência Profissional Internacional
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explorando de suas variáveis através da análise fatorial exploratória, objetivando 

evidenciar e confirmar as dimensões e seus respectivos construtos com escalas 

validadas, conforme descrito nos procedimentos metodológicos. 

Com intuito de permitir explicar o desempenho em obras de construção, o 

modelo teórico preliminar deste estudo foi configurado em três dimensões: a dimensão 

Riscos de Influência (RI) possuindo 19 construtos; a dimensão Desempenho em Prazo 

(DP); e a dimensão Desempenho em Custos (DC) com 06 construtos cada uma. Ao 

final da aplicação da técnica de análise fatorial foram confirmados para dimensão RI 

seis indicadores podendo ser visualizados na Tabela 5, já para as dimensões DP e 

DC três indicadores foram confirmados em ambas, podendo ser visualizados nas 

Tabelas 6 e 7 respectivamente.  

Tabela 5: Indicadores confirmados para dimensão Risco de Influência 

INDICADORES KMO MSA 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Variância 
Total 

Explicada 

RI 1  Programação Irrealista 

0,786 

0,804 0,794 0,673 

70,422% 

RI 2  Alterações Inadequadas 
no Cronograma 

0,782 0,832 0,709 

RI 6  Produtividade Inadequada 
da Força de Trabalho 

0,833 0,711 0,528 

RI 8  Falta de Capacitação dos 
Recursos Humanos 

0,814 0,760 0,704 

RI 16  Confiabilidade na Equipe 
de Controle Tecnológico 

0,743 0,826 0,781 

RI 20  Baixa Qualidade de 
Produção 

0,730 0,902 0,831 

FONTE: Elaborado pelo autor 

A dimensão Risco de Influência ficou configurada com os indicadores RI1, RI2, 

RI6, RI8, RI16 e RI20, com os parâmetros recomentados à execução da análise 

fatorial sendo atendidos pelos indicadores citados, onde apresentaram o KMO de 

0,786 e a MSA todos acima de 0,70, já as cargas fatoriais variaram entre 0,711 e 

0,902, e a comunalidade variou entre 0,528 e 0,831,  e a variância total explicada de 

70,422%. 

Tabela 6: Indicadores confirmados para dimensão Desempenho em Prazo 

INDICADORES KMO MSA 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Variância 
Total 

Explicada 
DP 2  Inclusão de Aditivos de 
Prazo 

0,669 

0,675 0,813 0,662 

86,540% 
DP 4  Programação Concluída 
Fora do Prazo Estipulado 

0,630 0,861 0,742 

DP 6  Tempo em Retrabalho 0,725 0,777 0,604 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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Após a realização da análise fatorial, para a dimensão Desempenho em Prazo, 

pode-se confirmar os indicadores DP2, DP4 e DP6, que ao final do procedimento 

atenderam as recomendações para aplicação da técnica apresentando o KMO de 

0,669, MSA variando entre 0,630 e 0,725, as cargas fatoriais dos indicadores foram 

superiores a 0,70, as comunalidades entre 0,604 e 0,742, com variância total 

explicada pelo fator de 86,540%.  

Tabela 7: Indicadores confirmados para dimensão Desempenho em Custo 

INDICADORES KMO MSA 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

Variância 
Total 

Explicada 
DC 2  Inclusão de Aditivos de 
Valor 

0,665 

0,629 0,852 0,673 

86,072% 
DC 4  Programação Concluída 
Fora do Custo Estipulado 

0,738 0,758 0,709 

DC 5  Custo nas Modificações 
de Projetos 

0,657 0,819 0,528 

FONTE: Elaborado pelo autor 

Os indicadores confirmados e que configuram a dimensão Desempenho em 

Custo são DC2, DC4 e DC5, que ao final da aplicação da técnica de análise fatorial 

evidenciou o atendimento dos parâmetros recomendados, com KMO de 0,665, e com 

MSA superior a 0,50, carga fatorial superior a 0,70, as comunalidade variando entre 

0,528 e 0,709, e com variância total explicada de 86,072%. 

O resultado da aplicação da técnica de análise fatorial validou o instrumento de 

pesquisa para o seu objetivo inicial de utilização na mensuração do desempenho na 

realização de obras de engenharia executadas pelo Exército Brasileiro, dando 

robustez e conferindo ao conjunto de dados condições de serem testadas em seu 

sentido de comprovação final, através da geração de um artefato estatisticamente 

válido, possibilitando a estruturação de um roteiro de entrevista para o ensaio 

experimental alicerçado nas dimensões e indicadores emergidos, com variáveis 

confirmadas e que responderam estatisticamente de maneira positiva para aplicação 

em uma obra de infraestrutura realizada por uma organização militar de engenharia. 

O Quadro 5 condensa o resultado da análise fatorial executada nesta etapa da 

pesquisa, apresentado as dimensões consolidadas com seus respectivos indicadores 

validados estatisticamente. 
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 Quadro 5: Dimensões e Indicadores Validados 

Dimensão Indicador 

Risco de Influência (RI) 

RI 1  Programação Irrealista 
RI 2  Alterações Inadequadas no Cronograma 
RI 6  Produtividade Inadequada da Força de Trabalho 
RI 8  Falta de Capacitação dos Recursos Humanos 
RI 16  Confiabilidade na Equipe de Controle Tecnológico 
RI 20  Baixa Qualidade de Produção 

Desempenho em Prazo (DP) 
DP 2  Inclusão de Aditivos de Prazo 
DP 4  Programação Concluída Fora do Prazo Estipulado 
DP 6  Tempo em Retrabalho 

Desempenho em Custo (DC) 
DC 2  Inclusão de Aditivos de Valor 
DC 4  Programação Concluída Fora do Custo Estipulado 
DC 5  Custo nas Modificações de Projetos 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

O resultado consolidado confirma as hipóteses H1 (O Desempenho em Prazo é 

uma dimensão do construto Desempenho da Obra), H2 (O Desempenho em Custos é 

uma dimensão do construto Desempenho da Obra) e H3 (O construto teórico Risco de 

Influência confirma-se como fator explicativo para o Desempenho da Obra, na visão 

dos engenheiros entrevistados), sustentando a existência de relacionamento positivo 

entre o modelo teórico desenvolvido nesta pesquisa e o desempenho na execução de 

obras de infraestrutura realizadas pelo Exército Brasileiro.  

 

4.2 DADOS QUALITATIVOS - 2ª ETAPA 

A configuração do artefato gerado para esta etapa foi fundamentada na análise 

quantitativa, sendo executada através da realização de entrevista semiestruturada 

tendo seu processo analítico de natureza qualitativa pautada em seis fases, tomando 

como base o modelo de Guest, MacQueen e Namey (2012), conforme apresenta a 

Figura 9. Esta análise foi realizada com propósito de amplitude de compreensão, 

baseando-se no ponto de vista do gestor de uma organização militar de engenharia 

de construção e do engenheiro responsável técnico por uma obra de infraestrutura 

executada e concluída, visando complementar o entendimento da temática abordada 

na primeira etapa desta pesquisa. 

Figura 9  Processo Analítico de Natureza Qualitativa 

 
FONTE: Elaborado pelo Autor, baseado em GUEST, MACQUEEN e NAMEY (2012) 
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4.2.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

As entrevistas foram realizadas com dois respondentes de perfis distintos, 

sendo ambos profissionais atuantes em uma organização militar de engenharia de 

construção, e para facilitar a apresentação das transcrições das entrevistas e 

possibilitar melhor compreensão dos resultados encontrados foram criadas e 

adotadas duas denominações para estes entrevistados, consistindo em: Gestor da 

Organização e no Engenheiro da Organização. 

O Gestor da Organização corresponde ao comandante de um Batalhão de 

Engenharia de Construção, estando à 28 anos incorporado ao Exército Brasileiro, 

sendo oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAM), pertencente à arma 

de Engenharia, tendo atuado profissionalmente no território nacional e também no 

exterior. A segunda denominação, Engenheiro da Organização, consiste no 

profissional chefe da seção técnica de um Batalhão de Engenharia de Construção, 

graduado em engenharia de fortificação e construção pelo Instituto Militar de 

Engenharia, e com experiência profissional de quase uma década, atuando 

tecnicamente em obras de infraestrutura neste período. 

 

4.2.2 PERFIL DAS OBRAS AVALIADAS 

A entrevista foi realizada com o Gestor da Organização e com o Engenheiro da 

Organização, que trouxeram suas percepções e considerações através do artefato 

desenvolvido nesta pesquisa relacionando o desempenho de um Batalhão de 

Engenharia de Construção na execução e conclusão de duas obras de infraestrutura 

específicas realizadas pelo Exército Brasileiro, que trataremos aqui como Obra de 

Infraestrutura 1 e Obra de Infraestrutura 2. 

A Obra de Infraestrutura 1, denomina os trabalhos iniciados no mês de 

setembro de 2016 e concluídos no mês de dezembro de 2020, e refere-se à execução 

de uma obra de restauração rodoviária, onde foi realizada a requalificação de vias 

urbanas em pontos importantes do sistema viário em um município capital de estado.  

Em relação a Obra de Infraestrutura 2, esta iniciou-se em outubro de 2018 e foi 

concluída em setembro de 2020, e trata-se de uma obra de construção aeroviária, 

onde ocorreu a construção de uma pista de taxiamento de aeronaves, ligando o pátio 

de estacionamento à pista de pouso e decolagem em um aeroporto internacional. 
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4.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA 

A partir da realização da entrevista em termos de percepção sobre o 

desempenho do Exército Brasileiro na execução de obras de infraestrutura o Gestor 

da Organização mencionou: 

[...] considero o desempenho muito bom, traz adestramento para pessoal 
empregado e contribui para o desenvolvimento nacional [...] 

Já o Engenheiro da Organização cita sua percepção sobre a temática 

evidenciando que: 

[...] o desempenho é condizente com a atividade realizada, considerando que 
parcela da tropa empregada está em adestramento e que, de forma geral, 
são envolvidos esforços superiores a outras organizações [...] 

Nota-se semelhanças nas percepções dos entrevistados sobre o desempenho 

de organizações militares em seu emprego na execução de obras de infraestrutura, 

cabendo destaque ao enfoque desta empregabilidade para a promoção do 

desenvolvimento nacional ao mesmo tempo que se consegue o adestramento da força 

de trabalho humana utilizada, proporcionado constante qualificação profissional de 

seu quadro técnico, alinhando-se com Figueiredo (2014) no sentido de que as 

celebrações de convênios e parcerias entre organizações militares de engenharia em 

cooperação com outros órgãos públicos permitem a evolução e o crescimento 

nacional contemplando também o adestramento do efetivo militar empregado na 

execução destes trabalhos. 

Os entrevistados foram questionados sobre como uma programação irrealista 

poderia refletir no desempenho da organização militar durante a execução dos 

trabalhos de engenharia, sendo observado que ambos concordam em afirmar que 

este indicador reflete diretamente no desempenho, e o Engenheiro da Organização 

observa que: 

[...] eventuais atrasos geram impactos na entrega da obra, geram impactos 
nos custos de administração local, resultando na alocação inadequadas de 
recursos [...] 

Ainda sobre este indicador, nas duas obras avaliadas ocorreram em seu início 

alterações na programação planejada, como um dos entrevistados destaca para a 

para os acontecimentos na Obra de Infraestrutura 1 e na Obra de Infraestrutura 2, 

respectivamente: 

[...] alguns fatores supervenientes provocaram alterações nas programações 
previstas [...] houve atraso na descentralização de recursos financeiros por 
parte do órgão concedente [...] 
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[...]devido as características de suporte do solo encontrada no local, foi 
necessário substituir a execução de pavimento rígido pela execução de 
pavimento flexível [...] 

Os aspectos apontados como a falta de capital por parte do contratante, que 

fica caracterizado pelo atraso no repasse financeiro do órgão concedente da obra, 

imprevistos nas condições do solo e mudanças no escopo inicial, fato encontrado de 

maneira explícita na narrativa de uma das obras avaliadas, já foram evidenciados no 

estudo de Lo, Fung e Tung (2006), no qual indicam que esses motivos estão entre as 

dez principais causas de atraso na construção e que a existência destes problemas 

necessitam melhorias adicionais. 

Sobre alterações inadequadas no cronograma foi citado que tais ações podem 

prejudicar diretamente o cumprimento de prazos, influenciando no desempenho na 

medida que o resultado destas alterações pode até mesmo, como afirma o Gestor da 

Organização, refletir nos custos da obra. 

A Obra de Infraestrutura 2 teve em sua fase inicial uma reformulação do 

cronograma, pois como já exposto as condições encontradas in loco necessitaram de 

mudanças técnicas de execução, o que exigiu tal interferência, já a Obra de 

Infraestrutura 1 sofreu alterações em seu cronograma devido ao atraso no 

recebimento de recursos, ocasionado pela mudança do chefe do poder executivo 

municipal, e este por sua fez realizou novas análises sobre a cooperação firmada com 

o Exército Brasileiro, ocasionando os atrasos nos repasses financeiros e desta 

maneira exigindo ajustes no cronograma de atividades,  como cita o Engenheiro da 

Organização: 

[...] o convênio foi assinado no término de mandato municipal [...] resultando 
em consequentes demandas não previstas em função de novas análises 
sobre a realização do convênio, o que atrasou o recebimento de recursos 
para o início dos serviços.  

A indústria da construção de maneira geral é regida por contratos formais que 

geram relacionamentos organizacionais e desenvolvem obrigações entre as partes, e 

a adoção desta contratação relacional entre organizações de construção do setor 

público encontra dificuldades, necessitando buscar métodos de gestão para resolução 

de maneira rápida e flexível para diversas demandas, requerendo a geração de um 

ambiente de confiança mútua e aberto à comunicação (TAWALARE; LAISHRAM; 

THOTTATHILL, 2020), e esta necessidade se consuma nos atrasos e alterações 

iniciais ocorridas na Obra de Infraestrutura 1, sendo oriundas da mudança do gestor 
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público municipal e em sua necessidade de rever convênios firmados na gestão 

anterior. 

Quando perguntado sobre de que maneira uma produtividade inadequada da 

força de trabalho pode incidir no desempenho, os dois respondentes concordam no 

sentido de que este indicador repercute diretamente para o cumprimento do 

cronograma da obra. Trazendo para realidade encontrada na Obra de Infraestrutura 1 

e na Obra de Infraestrutura 2, em ambas a produtividade da força de trabalho foram 

consideradas compatíveis com a necessidade em todas as fases das obras. 

A produtividade da força de trabalho pode ser entendida como a razão entre 

uma saída sobre uma entrada, indicando eficiência de um sistema produtivo, é um 

indicador amplamente utilizado em várias indústrias, e que na construção pode ser 

representado como o valor produzido diante da entrada de um trabalhador em um 

sistema produtivo (LI et al., 2021). As informações sobre o que se foi produzido e o 

que se foi gasto para esta produção estão de acordo com os parâmetros planejados 

é um dos mais importantes fatores no gerenciamento de uma obra (DIAS, 2019), e 

nestes termos para execução dos trabalhos realizados nas obras avaliadas, a força 

de trabalho empregada atendeu as expectativas do programadas, e o Engenheiro da 

Organização cita: 

[...] nos casos específicos das obras executadas devem ser consideradas 
produtividades compatíveis com a parcela da tropa em adestramento [...] 

Indagados sobre de que maneira a capacitação dos recursos humanos 

repercute no desempenho, os respondentes convergem de maneira enfática e 

afirmam a influência direta deste aspecto na performance da organização, o Gestor 

da Organização destaca a primordialidade deste fator para execução de todos os 

serviços relacionados à obra e para sua consequente sua qualidade e cumprimento 

de prazos e dos custos, e o Engenheiro da Organização ainda observa:  

A capacitação dos recursos humanos é fundamental para se atingir as 
exigências técnicas e de controle tecnológico das obras, para a boa execução 
dos serviços previstos, para se prevenir danos em equipamentos e para que 
se atinjam produtividades adequadas. 

Percebe-se a importância da capacitação da força de trabalho na execução de 

projetos de engenharia, uma vez que o gerenciamento de projetos concentra recursos 

humanos com qualificações e competências que desenvolvem um papel de forma 

essencial se tornando um fator que influencia diretamente no sucesso dos projetos 

(VRCHOTA et. al., 2021).  
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Os entrevistados ainda afirmaram que durante o ciclo de execução das obras 

de infraestrutura avaliadas não houve falta de capacitação dos recursos humanos 

empregados, porém um fato ocorrido na fase cronológica intermediária da Obra de 

Infraestrutura 2 merece destaque, onde Engenheiro da Organização citou  

enfoque denota 

importância, pois como já salientado, ao tempo que o Exército Brasileiro executa suas 

obras também adestra seus quadro profissional, o licenciamento dos operadores no 

meio da obra, aparentemente não se demonstra interessante, já que perder 

profissionais capacitados no decorrer da execução de seus projetos poderia 

influenciar de maneira negativa no desempenho da obra executada. 

Quando perguntado de que maneira a confiabilidade na equipe de controle 

tecnológico poderia refletir na performance da organização militar na realização de 

suas atividades, ambos entrevistados declaram a influência direta no desempenho, e 

o Gestor da Organização evidencia que esta confiabilidade é fundamental para que a 

obra seja realizada em concordância com o projeto. Já o Engenheiro da Organização 

frisa: 

[...] a equipe de controle tecnológico é muito importante para execução 
adequada de uma obra, permitindo que os serviços sejam executados de 
acordo com o projeto e atendendo as normas técnicas em vigor [...] 

Independentemente da responsabilidade funcional nas atividades de qualidade 

tanto para o projeto quanto para sua execução, a confiança entre todas as partes 

envolvidas nesta realização é vista de maneira positiva e determinística (KRAFT; 

MILLER, 2015), e esta confiança na equipe de controle tecnológico foi notada em 

todas as fases da Obra de Infraestrutura 1 e da Obra de Infraestrutura 2, durante a 

verificação e aprovação dos serviços realizados, garantindo qualidade dos trabalhos 

executados. 

A qualidade da produção também foi vista pelos entrevistados como 

condicionante para o resultado do desempenho, como o Gestor da Organização 

revela: 

[...] uma baixa qualidade de produção implica na qualidade dos serviços 
executados, podendo ocasionar falhas técnicas, retrabalho, prejuízo e 
descumprimento de cronograma [...] 

Além disso, o Engenheiro da Organização ressalta que uma baixa qualidade 

de produção permite o surgimento de patologias prematuras que podem acarretar em 

um futuro problema no recebimento e aceitação da obra junto ao órgão concedente.  
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O estudo realizado por Mellado, Lou e Becerra (2020) analisou 40 relevantes 

documentos compreendidos no período entre 1998 e 2018 e que tiveram como foco o 

desempenho na construção, revelando que este setor apresenta uma diversidade de 

indicadores de desempenho que foram ranqueados em uma ordem decrescente, 

sendo a qualidade classificada como o segundo melhor indicador de desempenho 

para indústria da construção.  

Transpondo este parâmetro para a Obra de Infraestrutura 1 e para Obra de 

Infraestrutura 2, pôde ser apontado que não houve baixa qualidade de produção nas 

atividades executadas, provavelmente proveniente da ocorrência de um efetivo 

controle tecnológico que, conforme apontado anteriormente, conferiu anuência do 

ponto de vista técnico para prosseguimento das atividades em todas as fases das 

obras. 

Sobre como a inclusão de aditivos de prazo, foi mencionado que este indicador 

reflete de maneira direta no desempenho, e o Gestor da Organização considera sua 

utilização como oportuna na existência da necessidade de correções do projeto ou em 

caso de atraso no recebimento de recursos, e o Engenheiro da Organização reforça 

esta consideração evidenciando: 

[...] os aditivos de prazo, quando devidamente justificados, são importantes 
para o bom andamento dos serviços, seja para correções em função de 
omissões ou incompatibilidades do projeto, fatores supervenientes e 
imprevisíveis [...] 

 A avaliação de desvios no prazo da obra, através da relação entre o prazo 

previsto e o prazo efetivo é um fator crítico de sucesso na construção civil, e 

aparentemente a inclusão de serviços adicionais não contemplados na previsão 

inicial, podem demandar maior tempo de execução, assim como outros fatores que 

contribuem para solicitação de acréscimo no período contratado como alteração de 

projeto e fatos imprevisíveis (PEREIRA, 2019). 

 Considerando este aspecto na Obra de Infraestrutura 1 houve a necessidade 

da inclusão de três aditivos de prazo, por duas vezes no meio da obra em função da 

necessidade de alterações de projeto e no final da obra, para que houvesse tempo 

hábil do órgão concedente concluir os pagamentos pendentes. A Obra de 

Infraestrutura 2 teve a inclusão de um aditivo de prazo em razão da solução 

geotécnica adotada na correção do tipo de solo encontrado in loco havendo desta 

maneira uma necessidade de reprogramação das atividades a serem executadas. 
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 No que tange a uma programação concluída fora do prazo estipulado, o Gestor 

da Organização alega haver grandes reflexos no resultado do desempenho, uma vez 

que  repactuações de prazos são normais

Engenheiro da Organização alega:  

[...] pode ser muito ou pouco relevante para o resultado final [...] busca-se a 
conclusão dos serviços dentro dos prazos estipulados inicialmente, porém 
ajustes de prazo podem acontecer ao longo da execução do 
empreendimento. 

 Teoricamente, conforme as afirmações dos entrevistados, reprogramações são 

comuns na execução de obras de infraestrutura realizadas por organizações militares, 

o que provavelmente permite que os prazos estipulados sejam cumpridos e não 

extrapolados, e por esse motivo a relação com o resultado no desempenho pode não 

se configurar, o que também pode justificar a ausência de programações concluídas 

fora dos prazos estipulados tanto para a Obra de Infraestrutura 1 como para a Obra 

de Infraestrutura 2, cabe ressaltar a necessidade de acompanhamento deste aspecto 

no controle da obra para que o excesso em sua incidência não acarrete na inclusão 

de aditivos de prazo. 

Foi perguntado sobre a percepção dos respondentes em relação ao 

desprendimento de tempo com retrabalhos e sua influência no desempenho, o Gestor 

da Organização e o Engenheiro da Organização convergem no entendimento de que 

a ocorrência de retrabalho impacta diretamente no desempenho, conforme as 

respectivas afirmações dos entrevistados: 

[...] quanto maior o desprendimento de tempo em retrabalho menor o 
desempenho, devido ao aumento dos custos e atrasos [...] 

[...] a execução de retrabalhos reflete diretamente no desempenho, pode 
desequilibrar financeiramente a obra, além de comprometer o cronograma 
proposto [...] 

Observou-se que a incidência de retrabalho afeta o desempenho na execução 

de obras de infraestrutura, já que existe uma relação direta entre a realização de 

retrabalho com o aumento de custos e extrapolação de prazos para conclusão dos 

serviços, estas observações corroboram com a afirmação de Yap et al. (2020), sobre 

fato do retrabalho ser um risco significativo na construção, repercutindo de maneira 

adversa no cronograma, no custo, na qualidade, na produtividade e até mesmo em 

incidentes de segurança. 

De acordo com o relato do Engenheiro da Organização, na Obra de 

Infraestrutura 1 ocorreu retrabalho na execução dos serviços de drenagem, em função 
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das exigências ocasionadas pela alteração do projeto no andamento da obra, porém 

não houve comprometimento financeiro nem de cronograma, uma vez que foram 

inclusos aditivos de valor e prazo para execução dos novos serviços que se fizeram 

necessários. Na Obra de Infraestrutura 2 também acontecerem episódios de 

retrabalho, nas execuções de camadas de reaterro do solo, possivelmente 

provenientes do tipo de solo encontrado no local, e que foram sanados após a solução 

técnica adotada e reprogramação das atividades.  

A compreensão de retrabalho como trabalhar novamente pode resultar em 

ineficiência e interrupção da construção, e por vezes referem-se a atividades com 

desperdícios de recursos e sem valor agregado para correção de erros, correção de 

defeitos, atendimento de alterações no escopo e outras não conformidades (Yap et 

al., 2020), diante dos apontamentos realizados fica evidente que a ocorrência de 

retrabalho compromete o desempenho, já que é notória sua interferência direta sobre 

outros indicadores. 

 Sobre a inclusão de aditivos de valor, as percepções de ambos entrevistados 

coincidem no sentido de entenderam uma relação direta entre este aspecto e sua 

influência no desempenho, e o Engenheiro da Organização salienta que: 

[...] aditivos de valor, quando devidamente justificados, são importantes para 
o cumprimento do objeto inicialmente previsto, de acordo com os fatos 
verificados no decorrer da execução da obra. Porém, cabe frisar que, 
dependendo do montante de valores a serem aditivados, podem haver 
necessidade de reprogramações da obra, com redução de escopo, ou até 
tornar a obra não recomendada [...] 

 De maneira geral aditivos de valores são inclusos sobre o valor contratado, 

considerando-se reajustes, repactuações e supressões em uma obra, existindo uma 

correlação entre o porte da obra e a possibilidade de inclusão dessas adições de 

preços (PEREIRA, 2019), ainda é possível apontar, segundo Altounian (2016), que a 

inclusão de aditivos de valor se faz necessário quando novas demandas são 

solicitadas quer seja através do contratante ou por incorreções no projeto. 

Foi relatado que a Obra de Infraestrutura 1 e a Obra de Infraestrutura 2 tiveram 

durante seu ciclo de execução a inclusão de aditivos de valor, devido a alteração de 

quantitativos e serviços necessários que foram executados porém não estavam 

previstos, Altounian (2016) reforça que, no decorrer da obra a necessidade de se 

buscar recursos adicionais e negociar novos preços de serviços não previstos 

ocasionam inúmeros transtornos aos gestores, e ainda alerta sobre a possibilidade de 
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não conclusão do empreendimento caso esses aditivos sejam superiores aos limites 

legais permitidos. 

Diante da indagação de como uma programação concluída fora do custo 

estipulado poderia interferir no desempenho, o Gestor da Organização cita  

Conclusão fora do custo estipulado implica em prejuízos ...   denotando que tais 

acontecimentos poderiam aferir em danos financeiros na execução da obra. Já o 

Engenheiro da Organização teve a seguinte reflexão: 

[...] no caso de acréscimos de custo, não havendo aditivos de valor pactuados 
que os contemplem, o custo a maior implica em prejuízos ao executante, no 
caso de custos inferiores aos pactuados, a economia implica em vantagem 
para Administração [...] 

Ou seja, verificou-se que as programações concluídas fora do custo previsto 

podem ser compreendidas como elementos que acarretam para um bom 

desempenho, desde que sejam programações concluídas abaixo dos valores 

planejados ao ponto de gerarem economia, em contrapartida podem se apresentar 

como um motivo prejudicial ao desempenho, quando ocorrerem de maneira a 

extrapolar os custos previstos. Esta informação do que se foi produzido, e se o gasto 

realizado para essa produção está dentro dos parâmetros planejados é um dos fatores 

mais importantes no gerenciamento de uma obra (DIAS, 2019).  

Desta maneira o custo atrela-se ao desempenho de maneira intrínseca, pois 

um baixo desempenho na indústria da construção geralmente, dentre outros fatores, 

é ocasionado por custos excedentes (LO, FUNG E TUNG, 2006; MENG, 2012), sendo 

o custo uma das variáveis capaz de restringir o sucesso das organizações em projetos 

de construção (OPAZO; GONZÁLEZ; CORTÉS, 2017). 

Remetendo para a Obra de Infraestrutura 1 e a Obra de Infraestrutura 2, foi 

afirmado que não ocorreram programações concluídas fora do custo estipulado, o que 

dentro da perspectiva demonstrada, é uma característica que subsidia um bom 

desempenho da organização militar na execução dos serviços realizados em ambas 

as obras. 

Por fim, os entrevistados foram questionados sobre de que maneira custos com 

modificações no projeto poderiam refletir no desempenho, e o Engenheiro da 

Organização destaca que:  

[...] correção de projetos tendem a gerar custos adicionais em função da 
necessidade de aditivos de acréscimos ou supressão de serviços, além de 
possíveis acréscimos de prazo correspondentes [...] 

Neste sentido o Gestor da Organização também salienta: 
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[...] o custo com modificações no projeto produz diminuição dos resultados de 
desempenho, pois projetos mal elaborados podem ocasionar aditivos de 
prazo, serviço ou valor. 

Pelo exposto, somente a incidência de alterações no projeto não compromete 

o desempenho, no entanto estas modificações podem ocasionar o desencadeamento 

de outros fatores, como por exemplo a inclusão de novos serviços e, em decorrência 

disto, a inclusão de aditivos de prazos e valores, e estes por sua vez causam impactos 

no desempenho. Assad, El-Adaway e Abotaleb (2020) consideram que independente 

das características do projeto na indústria da construção, as variáveis custo e 

cronograma sempre são consideradas importantes para o seu controle. 

Através da utilização do artefato consolidado na 1ª etapa deste trabalho os 

entrevistados puderam trazer suas percepções acerca do desempenho da 

organização militar na execução da Obra de Infraestrutura 1 e da Obra de 

Infraestrutura 2, possibilitando ao Gestor da Organização, após sua reflexão sobre os 

aspectos aqui elencados, avaliar o desempenho como  

 

Em síntese o Engenheiro da Organização remete sua avaliação para o 

desempenho alcançado para o seguinte entendimento: 

[...] o desempenho foi muito bom, tendo sido executados os serviços 
pactuados, considerando os planos de trabalhos firmados [...] e economia na 
execução dos serviços. 

As declarações foram subsidiadas de maneira positiva com o artefato 

construído nesta pesquisa, e pode-se constatar que a organização militar obteve um 

bom desempenho nas obras realizadas, apesar de adversidades superadas já 

elencadas, cabendo frisar Perera, Sirimewan e Senadeera (2021) em suas afirmações 

em relação a países em desenvolvimento como o Brasil, onde as variações que 

afetam adversamente projetos de construção no setor público causam estouros de 

custo e tempo, abandono, retrabalho, interrupções e conflitos. 

 

4.3 CONSOLIDAÇÃO DO ENSAIO EXPERIMENTAL 

Traduzindo as características do estudo realizado neste trabalho e os 

resultados alcançados e descritos, este capítulo apresenta uma síntese narrativa de 

como toda meta-análise foi conduzida, retratando de maneira sistêmica a metodologia 

adotada, demonstrando todas fases percorridas, descrevendo suas características e 

os procedimentos empregados nas buscas dos objetivos a serem alcançados. 
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A modelagem para geração do protocolo experimental que teve como objetivo 

geral permitir a mensuração das atividades de engenharia de construção no âmbito 

do Exército Brasileiro através de indicadores de desempenho, é representada na 

Figura 10. 

Figura 10  Modelagem do Protocolo Experimental 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

8ª Fase: FASE CONCLUSIVA
Caracterização:

Busca de percepções práticas
Objetivo:

Obter amplitude de compreensão
Procedimento:

Análise de natureza qualitativa

7ª Fase: FASE EXPERIMENTATIVA
Caracterização:

Realização do teste prático
Objetivo:

Avaliar praticamente o instrumento
Procedimento:

Aplicação de entrevista estruturada

6ª Fase: FASE CONSOLIDATIVA
Caracterização:

Consolidação do instrumento
Objetivo:

Gerar e estruturar roteiro de entrevista
Procedimento:

Extração dos indicadores validados

5ª Fase: FASE COMPROVATIVA
Caracterização:

Validação do instrumento
Objetivo:

Confirmar estatisticamente questionário
Procedimento:

Análise Fatorial Exploratória

4ª Fase: FASE INDAGATIVA 
Caracterização:

Coleta de dados

Objetivo:

Capturar percepções profissionais

Procedimento:

Aplicação de questionário

3ª Fase: FASE VALIDATIVA 
Caracterização:

Validação dos indicadores
Objetivo: 

Legitimar os indicadores
Procedimento: 

Sondagem com especialistas

2ª Fase: FASE ADAPTATIVA 
Caracterização:

Adaptação dos dados conceituais
Objetivo: 

Seleção preliminar de indicadores
Procedimento:

Síntese das abordagens encontradas

1ª Fase: FASE FORMATIVA
Caracterização:

Busca de informações
Objetivo: 

Levantamento de Indicadores 
Procedimento:

Pesquisa Documental
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O modelo experimental iniciou-se pela fase formativa, através de uma busca 

por publicações científicas que apresentavam o desenvolvimento sobre o assunto de 

indicadores de desempenho na indústria da construção, com intuito de se obter um 

panorama amplo das discussões sobre a temática e que posteriormente, mediante 

uma síntese das abordagens encontradas, foram selecionados preliminarmente as 

discussões que apresentaram algum sombreamento com o objeto deste estudo, 

permitindo assim a emersão de um modelo teórico obtido através da adaptação dos 

dados conceituais obtidos, caracterizando assim a fase adaptativa. 

A fase validativa teve como objetivo legitimar os indicadores encontrados e 

adaptados, buscando se obter uma perspectiva profissional dos construtos, e a 

utilização da sondagem com especialistas foi adotada. A técnica empregada originou 

a fase indagativa, onde a estruturação de um instrumento, em forma de questionário, 

permitiu a coleta de dados e captura das percepções dos profissionais envolvidos em 

obras de infraestrutura realizadas pelo Exército Brasileiro. 

Com propósito de confirmação e validação dos dados coletados no 

questionário, a fase comprovativa, pautou-se em uma técnica estatística multivariada, 

para estudar as correlações existentes nos apontamentos das respostas obtidas, e 

assim deu origem a fase consolidativa, onde os indicadores validados foram extraídos 

e estruturados na configuração de um roteiro de entrevista, e neste formato pode ser 

verificado a funcionabilidade prática do artefato construído. 

A realização do teste prático possibilitou testar a viabilidade do artefato 

construído, configurando a fase experimental, aplicando em campo o conhecimento 

científico gerado neste estudo e permitindo a utilização do artefato desenvolvido. A 

busca das percepções práticas, com a obtenção e amplitude de compreensão, retrata 

a fase conclusiva, resultando nos indicadores de desempenho que permitem avaliar 

as atividades de engenharia de construção no âmbito do Exército Brasileiro. 

A fase experimental revelou que um dos indicadores despontado na etapa 

quantitativa possui relação direta com outros indicadores, porém segundo a utilização 

prática do artefato junto aos entrevistados, o indicador  Custo nas Modificações 

de Projetos

engenharia de construção, mas reflete e impacta diretamente em outros indicadores, 

permitindo dessa maneira o desencadeamento de influências no desempenho. 

Para efeito desta pesquisa configurada como mista, a partir dos apontamentos 

obtidos na etapa quantitativa e posteriormente no teste experimental da etapa 
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qualitativa, resultou no conjunto de dimensões e indicadores apresentados no Quadro 

6, que apresentam capacidade avaliativa para análise dos resultados das atividades 

de engenharia de construção no âmbito do Exército Brasileiro. 

Quadro 6: Dimensões e Indicadores Resultantes 

Dimensão Indicador 

Risco de Influência (RI) 

RI I  Programação Irrealista 
RI II  Alterações Inadequadas no Cronograma 
RI III  Produtividade Inadequada da Força de Trabalho 
RI IV  Falta de Capacitação dos Recursos Humanos 
RI V  Confiabilidade na Equipe de Controle Tecnológico 
RI VI  Baixa Qualidade de Produção 

Desempenho em Prazo (DP) 
DP I  Inclusão de Aditivos de Prazo 
DP II  Programação Concluída Fora do Prazo Estipulado 
DP III  Tempo em Retrabalho 

Desempenho em Custo (DC) 
DC I  Inclusão de Aditivos de Valor 
DC II  Programação Concluída Fora do Custo Estipulado 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

De maneira conclusiva a Figura 11 contempla os resultados alicerçados na 

etapa positivista desta pesquisa, bem como as contribuições da etapa interpretativa, 

permitindo a representação gráfica de um modelo que ilustra as dimensões e seus 

respectivos indicadores com possibilidade de explicação do fenômeno objeto deste 

estudo, ou seja, a busca de um conjunto de indicadores de desempenho que permita 

a mensuração das atividades de engenharia de construção realizadas por 

organizações militares do Exército Brasileiro. 

Figura 11: Modelo Resultante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelo Autor  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma ferramenta de gestão 

baseada em desempenho para avaliação das atividades subsidiárias do Exército 

Brasileiro, sendo esta instituição nacional permanente, que além de cumprir suas 

funções constitucionais, executa obras de infraestrutura contribuindo para o 

desenvolvimento nacional. 

As discussões realizadas nesta pesquisa, insere-se no contexto de possíveis 

indicações de aperfeiçoamento nas práticas de gestão já adotadas em organizações 

militares de engenharia, que atuam em obras de infraestrutura em um país complexo 

como o Brasil, dada as suas dimensões continentais e com todas suas assimetrias e 

diversidades. 

Não é atividade fim do Exército Brasileiro a execução de obras de engenharia, 

porém a engenharia militar esteve constantemente presente no crescimento e 

ascensão da sociedade brasileira, sociedade que atualmente anseia por 

transparências nas ações realizadas pela Administração Pública, e nesta nova 

configuração do ambiente externo, os apontamentos desta dissertação trouxe a luz 

não somente aspectos relacionados a engenharia, mas também uma perspectiva para 

um avanço nas observâncias necessárias para Administração Pública brasileira, na 

busca de uma oferta de serviço público qualificado, proativo e  pautado em preceitos 

como iniciativa e protagonismo, sem deixar de atender aos princípios doutrinários 

inerentes para área militar. 

Nesta perspectiva, o estudo conduzido permitiu um conjunto de contribuições, 

uma vez que trouxe discussões teóricas e resultados para comunidade acadêmica ao 

tempo que fornece subsídios técnicos aos gestores da esfera do Poder Executivo da 

Administração Pública brasileira envolvidos na realização de obras de infraestrutura, 

em particular aos gestores de organizações militares, sendo o cargo de gestor perene, 

porém ocupada por profissionais de maneira intermitente, e o artefato gerado 

possibilita avaliar os trabalhos desempenhados pela organização de forma a permitir 

uma continuidade da gestão. 

Outro resultado evidenciado neste estudo, que pode ser constituído após a 

realização das análises oriundas na pesquisa qualitativa e posteriormente 

confirmadas na análise qualitativa, foi a emersão de uma nova dimensão que possui 

correlação com o desempenho na execução de obras de engenharia no âmbito do 

Exército Brasileiro. 
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O surgimento da dimensão Riscos de Influência, que incorpora em seus 

indicadores aspectos atrelados à gestão, está relacionada ao desempenho na 

execução de obras de engenharia, sendo que esta pesquisa possibilitou trazer a luz 

para um aspecto não abordado anteriormente na literatura, trazendo contribuições 

para avaliação do desempenho que transcendem o modelo já consolidado dentro da 

indústria da construção. 

O percurso metodológico desencadeado em duas etapas distintas obteve êxito 

para a geração e desenvolvimento do protocolo experimental, sendo possível atingir 

os objetivos propostos. 

Através da questão central deste estudo, deu-se início a primeira etapa, sendo 

esta quantitativa, onde a busca por informações sobre indicadores de desempenho 

na indústria da construção em publicações científicas foi essencial para obtenção de 

um panorama geral de conceitos, resultando na emersão de dados conceituais 

preliminares que possuíam uma relação teórica para explicação dos fatores de risco 

que influenciam em um melhor desempenho na execução de obras de construção. 

Por meio desses estudos alguns indicadores foram adaptados preliminarmente 

ao objeto da pesquisa, sendo posteriormente legitimados por especialistas como 

variáveis sólidas e que corroboram com a lógica para o melhor desempenho, 

permitindo identificar as dimensões que influenciam em obras de infraestrutura, 

atendo ao primeiro objetivo específico deste trabalho. 

Esse entendimento traduzido em assertivas permitiu a captação de diferentes 

percepções junto aos profissionais que atuam ou atuaram em obras de engenharia 

executadas pelo Exército Brasileiro, e a tradução das respostas obtidas através da 

análise fatorial, conferiu robustez ao conjunto de dados, onde a análise das respostas 

permitiu a comprovação de sentido com o referencial teórico discutido, confirmando 

que os conceitos explicavam estatisticamente e de maneira não probabilística a 

validação do instrumento para utilização no âmbito do Exército Brasileiro, 

contemplando parcialmente o segundo objetivo específico da pesquisa e finalizando 

a primeira etapa. 

A validação do instrumento com a exploração das variáveis, verificou a relação 

teórica que explica os fatores de influência no desempenho durante a execução de 

obras de construção, fundamentando a configuração de um artefato utilizado em 

entrevista semiestruturada, propiciando o começo da segunda etapa deste trabalho, 

onde instrumento estatisticamente validado e estruturado foi utilizado em um roteiro 
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de entrevista para o ensaio experimental, e pode capturar entendimentos individuais 

em relação aos conceitos abordados de maneira prática, atingindo completamente ao  

segundo objetivo específico deste estudo. 

 Quanto ao momento experimental, onde toda construção científica foi colocada 

de maneira prática num contexto de realidade para avaliação de obras de 

infraestrutura executadas e concluídas, o instrumento atendeu as aspirações 

pretendidas e mostrou-se aplicável à realidade de organizações de engenharia militar, 

contemplando o objetivo geral no sentido de desenvolvimento de uma ferramenta de 

gestão baseada em desempenho para avaliação das atividades de construção do 

Exército Brasileiro. 

 A utilização da pesquisa sequencial explanatória mista, configurou-se com uma 

contribuição teórica valorosa na produção de um protocolo experimental, onde a 

mescla na adoção da abordagem positivista e posterior utilização do método 

interpretativo, alcançou amplitude de compreensão e apanhou percepções práticas 

para utilização de indicadores de desempenho para engenharia militar. O processo de 

concatenação das ideias demonstrou ser uma forma de triangulação peculiar, onde a 

dedicação no levantamento de elementos textuais permitiu a análise de um conjunto 

de dados que sustentaram e confirmaram todas as hipóteses levantadas, e estas 

constatações possibilitaram o engajamento e imersão numa pesquisa de campo, 

provocando reflexões aos entrevistados e, podendo assim, desencadear a proposição 

de melhorias organizacionais. 

Como este trabalho tratou essencialmente sobre o desempenho na execução 

de obras de engenharia pelo Exército Brasileiro, novas pesquisas podem adotar a 

metodologia em outras organizações e para outras realidades, bem como, dentro do 

contexto da engenharia militar novos trabalhos no sentido de consolidar os 

indicadores aqui tratados poderiam ser realizados, em busca de orientação e 

parâmetros métricos de monitoramento, assim como a periodicidade de utilização.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A  Instrumento de Pesquisa Final 

Desempenho das atividades de engenharia de construção em obras de infraestrutura 

 

Nível de Experiência Profissional 

 

1) Email: 

2) Ano de Formação Profissional: 

3) Unidade da Federação que atua ou já atuou: 

(    )  Acre   (    ) Alagoas    (    ) Amapá 

(    )  Amazonas  (    ) Bahia    (    ) Ceará 

(    )  Distrito Federal (    ) Espírito Santo   (    ) Goiás 

(    )  Maranhão  (    ) Mato Grosso   (    ) Mato Grosso do Sul 

(    )  Minas Gerais  (    ) Pará    (    ) Paraíba 

(    )  Paraná   (    ) Pernambuco   (    ) Piauí 

(    )  Rio de Janeiro  (    ) Rio Grande do Norte  (    ) Rio Grande do Sul 

(    )  Rondônia  (    ) Roraima    (    ) Santa Catarina 

(    )  São Paulo  (    ) Sergipe    (    ) Tocantins 

4) Possui Experiência Profissional: 

(    ) SIM   (    ) NÃO 

 
 

Avaliação dos Indicadores 

 

Baseando-se na entrega de sua última obra, qual seu grau de concordância com a 

relação dos aspectos abaixo para o resultado do desempenho de uma obra de 

infraestrutura, onde 1 possui um menor grau de concordância e 10 possui uma maior 

concordância com as assertivas 

 

Escala de Concordância: 

 

 

 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente  
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Assertivas: 

1) Uma programação irrealista das atividades influencia no desempenho de uma 

obra de infraestrutura. 

2) Alterações inadequadas no cronograma influenciam no desempenho de uma 

obra de infraestrutura. 

3) A complexidade dos serviços no desempenho de uma obra de infraestrutura. 

4) Uma comunicação ineficiente influencia no desempenho de uma obra de 

infraestrutura. 

5) Deficiências nos processos de aprovação, quer sejam internos ou externos, 

influenciam no desempenho de uma obra de infraestrutura. 

6) A baixa produtividade da força de trabalho influencia no desempenho de uma 

obra de infraestrutura. 

7) Revisões inadequadas nos métodos construtivos influenciam no desempenho 

de uma obra de infraestrutura. 

8) A falta de capacitação das equipes de trabalho influencia no desempenho de 

uma obra de infraestrutura. 

9) Alocação imprecisa dos recursos disponíveis influencia no desempenho de 

uma obra de infraestrutura. 

10)  Uma alta taxa de absenteísmo e rotatividade influencia no desempenho de 

uma obra de infraestrutura. 

11)  A utilização de horas extras em excesso e turno adicionais para compensar ou 

acelerar os trabalhos influenciam no desempenho de uma obra de infraestrutura. 

12)  A ausência de uma tecnologia avançada em engenharia influencia no 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 

13)  A necessidade e execução de retrabalhos influencia no desempenho de uma 

obra de infraestrutura. 

14)  A necessidade de revisões de projetos em fase de obra, com alteração no 

projeto inicial, influencia no desempenho de uma obra de infraestrutura. 

15)  A confiabilidade das equipes no grupo de trabalho de controle tecnológico 

influencia no desempenho de uma obra de infraestrutura. 

16)  A execução de serviços descoordenados influencia no desempenho de uma 

obra de infraestrutura. 

17)  A realização de alterações intencionais ou não intencionais influenciam no 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 
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18)  A execução de serviços com baixa qualidade influencia negativamente no 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 

19)  Uma contingência orçamentária inapropriada influencia no desempenho de 

uma obra de infraestrutura. 

20)  O alto valor no índice de variação do prazo influencia no resultado do 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 

21)  A inclusão de aditivos de prazo em relação ao acordado inicialmente influencia 

no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura. 

22)  A ocorrência de paralizações nos serviços, por qualquer motivo, influencia no 

resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura. 

23)  A programação concluída fora do prazo estipulado, influencia no resultado do 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 

24)  O tempo com modificações de projeto influencia no resultado do desempenho 

de uma obra de infraestrutura. 

25)  O tempo desprendido com a execução de retrabalhos influencia no resultado 

do desempenho de uma obra de infraestrutura. 

26)  O alto valor no índice de variação do custo influencia no resultado do 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 

27)  A inclusão de aditivos de valor em relação ao acordado inicialmente influencia 

no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura. 

28)  A ocorrência de paralizações nos recebimentos, por qualquer motivo, 

influencia no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura. 

29)  A programação concluída fora do custo estipulado, influencia no resultado do 

desempenho de uma obra de infraestrutura. 

30)  O custo com modificações de projeto, influencia no resultado do desempenho 

de uma obra de infraestrutura. 

31) O custo com a execução de retrabalhos influencia no resultado do desempenho 

de uma obra de infraestrutura. 
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APÊNDICE B  Análise Fatorial Exploratória 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,810 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 1119,698 

df 231 

Sig. ,000 

 

Matrizes anti-imagem RI 01  RI 11 

 RIS01 RIS02 RIS03 RIS04 RIS05 RIS06 RIS07 RIS08 RIS09 RIS10 RIS11 

Co
va

riâ
nc

ia
 a

nt
i-i

m
ag

em
 

RIS01 ,383 -,080 ,057 ,033 -,054 -,041 -,021 -,033 -,044 ,037 -,002 

RIS02 -,080 ,235 -,127 ,071 -,112 ,037 -,011 -,077 -,111 -,050 -,029 

RIS03 ,057 -,127 ,381 -,089 ,054 -,090 ,009 ,037 ,082 ,076 -,024 

RIS04 ,033 ,071 -,089 ,337 -,092 ,038 -,085 -,130 -,102 -,053 ,037 

RIS05 -,054 -,112 ,054 -,092 ,449 -,027 -,004 ,082 ,052 ,037 -,032 

RIS06 -,041 ,037 -,090 ,038 -,027 ,197 -,117 -,083 -,028 -,074 ,020 

RIS07 -,021 -,011 ,009 -,085 -,004 -,117 ,232 ,060 ,080 -,040 ,002 

RIS08 -,033 -,077 ,037 -,130 ,082 -,083 ,060 ,337 ,026 ,007 -,076 

RIS09 -,044 -,111 ,082 -,102 ,052 -,028 ,080 ,026 ,300 -,004 -,037 

RIS10 ,037 -,050 ,076 -,053 ,037 -,074 -,040 ,007 -,004 ,301 -,125 

RIS11 -,002 -,029 -,024 ,037 -,032 ,020 ,002 -,076 -,037 -,125 ,317 

RIS12 ,045 ,100 -,088 ,085 -,080 -,027 ,044 -,003 -,049 -,057 -,053 

RIS13 ,119 ,010 -,112 ,090 ,033 ,049 -,110 ,001 -,113 ,073 -,102 

RIS14 ,019 ,039 ,024 -,028 -,077 -,093 -,016 ,052 -,100 ,036 ,000 

RIS15 -,022 ,050 -,123 ,084 -,078 -,015 ,026 -,057 -,093 -,040 ,094 

RIS16 -,053 ,027 -,040 -,053 -,025 ,078 -,032 -,061 ,021 ,020 -,031 

RIS17 -,049 -,057 ,058 -,033 ,024 ,010 -,066 ,015 ,002 ,041 -,041 

RIS18 -,010 ,145 -,154 ,110 -,063 -,005 -,009 -,058 -,098 -,035 -,022 
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RIS19 -,047 ,024 -,081 -,048 -,087 ,056 ,036 ,012 ,065 -,128 ,063 

RIS20 ,043 ,018 ,019 ,053 ,031 -,041 ,038 -,034 -,043 -,054 ,059 

RIS21 ,010 ,071 -,058 -,032 -,069 ,004 ,059 -,001 -,026 -,024 ,020 

RIS22 -,068 ,018 ,009 ,074 -,055 ,059 -,056 -,033 -,048 -,069 ,039 

Co
rr

el
aç

ão
 a

nt
i-i

m
ag

em
 

RIS01 ,889a -,267 ,148 ,091 -,131 -,151 -,071 -,092a -,130 ,110 -,006 

RIS02 -,267 ,746a -,424 ,252 -,346 ,170 -,048 -,274 -,419a -,187 -,107 

RIS03 ,148 -,424 ,702a -,248 ,130 -,329 ,030 ,103 ,242 ,226a -,068 

RIS04 ,091 ,252 -,248 ,780a -,237 ,147 -,304 -,386 -,321 -,166 ,114a 

RIS05 -,131 -,346 ,130 -,237 ,865a -,092 -,014 ,210 ,143 ,099 -,085 

RIS06 -,151 ,170 -,329 ,147 -,092 ,795a -,546 -,321 -,115 -,305 ,080 

RIS07 -,071 -,048 ,030 -,304 -,014 -,546 ,809a ,213 ,304 -,152 ,008 

RIS08 -,092 -,274 ,103 -,386 ,210 -,321 ,213 ,861 ,083 ,022 -,234 

RIS09 -,130 -,419 ,242 -,321 ,143 -,115 ,304 ,083 ,810 -,014 -,120 

RIS10 ,110 -,187 ,226 -,166 ,099 -,305 -,152 ,022 -,014 ,850 -,404 

RIS11 -,006 -,107 -,068 ,114 -,085 ,080 ,008 -,234 -,120 -,404 ,884 

RIS12 ,106 ,298 -,206 ,213 -,172 -,089 ,131 -,007 -,128 -,150 -,136 

RIS13 ,287 ,030 -,271 ,232 ,073 ,166 -,342 ,002 -,308 ,199 -,271 

RIS14 ,047 ,124 ,061 -,074 -,177 -,319 -,052 ,136 -,279 ,100 ,000 

RIS15 -,048 ,137 -,264 ,193 -,154 -,046 ,070 -,131 -,227 -,096 ,222 

RIS16 -,146 ,096 -,112 -,156 -,064 ,303 -,113 -,180 ,066 ,063 -,095 

RIS17 -,168 -,246 ,200 -,119 ,075 ,046 -,290 ,055 ,006 ,156 -,155 

RIS18 -,021 ,404 -,337 ,256 -,127 -,015 -,025 -,134 -,242 -,087 -,052 

RIS19 -,104 ,068 -,181 -,114 -,179 ,174 ,104 ,028 ,164 -,321 ,153 

RIS20 ,103 ,054 ,046 ,134 ,068 -,135 ,115 -,085 -,116 -,144 ,154 

RIS21 ,022 ,194 -,125 -,072 -,138 ,011 ,162 -,002 -,063 -,059 ,046 

RIS22 -,129 ,044 ,017 ,149 -,097 ,156 -,136 -,068 -,102 -,147 ,082 
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Matrizes anti-imagem RI 12  RI 22 

 RIS12 RIS13 RIS14 RIS15 RIS16 RIS17 RIS18 RIS19 RIS20 RIS21 RIS22 

Co
va

riâ
nc

ia
 a

nt
i-i

m
ag

em
 

RIS01 ,045 ,119 ,019 -,022 -,053 -,049 -,010 -,047 ,043 ,010 -,068 

RIS02 ,100 ,010 ,039 ,050 ,027 -,057 ,145 ,024 ,018 ,071 ,018 

RIS03 -,088 -,112 ,024 -,123 -,040 ,058 -,154 -,081 ,019 -,058 ,009 

RIS04 ,085 ,090 -,028 ,084 -,053 -,033 ,110 -,048 ,053 -,032 ,074 

RIS05 -,080 ,033 -,077 -,078 -,025 ,024 -,063 -,087 ,031 -,069 -,055 

RIS06 -,027 ,049 -,093 -,015 ,078 ,010 -,005 ,056 -,041 ,004 ,059 

RIS07 ,044 -,110 -,016 ,026 -,032 -,066 -,009 ,036 ,038 ,059 -,056 

RIS08 -,003 ,001 ,052 -,057 -,061 ,015 -,058 ,012 -,034 -,001 -,033 

RIS09 -,049 -,113 -,100 -,093 ,021 ,002 -,098 ,065 -,043 -,026 -,048 

RIS10 -,057 ,073 ,036 -,040 ,020 ,041 -,035 -,128 -,054 -,024 -,069 

RIS11 -,053 -,102 ,000 ,094 -,031 -,041 -,022 ,063 ,059 ,020 ,039 

RIS12 ,479 -,025 ,001 -,005 -,062 -,105 ,070 ,059 ,024 -,029 ,029 

RIS13 -,025 ,447 -,054 -,012 ,040 -,004 ,033 -,101 -,028 -,001 -,064 

RIS14 ,001 -,054 ,427 ,029 -,112 ,038 ,056 ,023 ,042 -,089 -,019 

RIS15 -,005 -,012 ,029 ,566 -,020 -,090 ,013 -,038 ,067 ,092 -,101 

RIS16 -,062 ,040 -,112 -,020 ,340 -,052 ,030 -,010 -,157 ,053 ,010 

RIS17 -,105 -,004 ,038 -,090 -,052 ,225 -,032 -,042 -,093 -,120 ,058 

RIS18 ,070 ,033 ,056 ,013 ,030 -,032 ,547 -,175 ,040 ,060 ,052 

RIS19 ,059 -,101 ,023 -,038 -,010 -,042 -,175 ,529 -,042 -,002 -,022 

RIS20 ,024 -,028 ,042 ,067 -,157 -,093 ,040 -,042 ,465 -,051 -,058 

RIS21 -,029 -,001 -,089 ,092 ,053 -,120 ,060 -,002 -,051 ,562 -,150 

RIS22 ,029 -,064 -,019 -,101 ,010 ,058 ,052 -,022 -,058 -,150 ,722 



70

Co
rr

el
aç

ão
 a

nt
i-i

m
ag

em
 

RIS01 ,106 ,287 ,047 -,048a -,146 -,168 -,021 -,104 ,103 ,022 -,129a 

RIS02 ,298 ,030 ,124 ,137 ,096a -,246 ,404 ,068 ,054 ,194 ,044 

RIS03 -,206 -,271 ,061 -,264 -,112 ,200a -,337 -,181 ,046 -,125 ,017 

RIS04 ,213 ,232 -,074 ,193 -,156 -,119 ,256a -,114 ,134 -,072 ,149 

RIS05 -,172a ,073 -,177 -,154 -,064 ,075 -,127 -,179a ,068 -,138 -,097 

RIS06 -,089 ,166a -,319 -,046 ,303 ,046 -,015 ,174 -,135a ,011 ,156 

RIS07 ,131 -,342 -,052a ,070 -,113 -,290 -,025 ,104 ,115 ,162a -,136 

RIS08 -,007 ,002 ,136 -,131 -,180 ,055 -,134 ,028 -,085 -,002 -,068 

RIS09 -,128 -,308 -,279 -,227 ,066 ,006 -,242 ,164 -,116 -,063 -,102 

RIS10 -,150 ,199 ,100 -,096 ,063 ,156 -,087 -,321 -,144 -,059 -,147 

RIS11 -,136 -,271 ,000 ,222 -,095 -,155 -,052 ,153 ,154 ,046 ,082 

RIS12 ,826 -,054 ,003 -,010 -,153 -,321 ,137 ,117 ,050 -,055 ,049 

RIS13 -,054 ,654 -,125 -,024 ,102 -,014 ,066 -,208 -,061 -,003 -,112 

RIS14 ,003 -,125 ,843 ,058 -,293 ,121 ,116 ,047 ,095 -,182 -,035 

RIS15 -,010 -,024 ,058 ,809 -,046 -,253 ,023 -,070 ,131 ,163 -,157 

RIS16 -,153 ,102 -,293 -,046 ,855 -,187 ,070 -,022 -,395 ,122 ,020 

RIS17 -,321 -,014 ,121 -,253 -,187 ,864 -,091 -,121 -,286 -,337 ,144 

RIS18 ,137 ,066 ,116 ,023 ,070 -,091 ,440 -,326 ,080 ,109 ,083 

RIS19 ,117 -,208 ,047 -,070 -,022 -,121 -,326 ,662 -,085 -,004 -,036 

RIS20 ,050 -,061 ,095 ,131 -,395 -,286 ,080 -,085 ,835 -,100 -,101 

RIS21 -,055 -,003 -,182 ,163 ,122 -,337 ,109 -,004 -,100 ,808 -,235 

RIS22 ,049 -,112 -,035 -,157 ,020 ,144 ,083 -,036 -,101 -,235 ,753 
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a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

RIS01 1,000 ,739 

RIS02 1,000 ,819 

RIS03 1,000 ,660 

RIS04 1,000 ,691 

RIS05 1,000 ,589 

RIS06 1,000 ,801 

RIS07 1,000 ,758 

RIS08 1,000 ,688 

RIS09 1,000 ,702 

RIS10 1,000 ,616 

RIS11 1,000 ,733 

RIS12 1,000 ,617 

RIS13 1,000 ,750 

RIS14 1,000 ,727 

RIS15 1,000 ,523 

RIS16 1,000 ,714 

RIS17 1,000 ,783 

RIS18 1,000 ,677 

RIS19 1,000 ,743 

RIS20 1,000 ,685 

RIS21 1,000 ,628 

RIS22 1,000 ,710 
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Método de extração: análise do componente principal. 

Variância total explicada 

Componente Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância 

1 8,182 37,191 37,191 8,182 37,191 

2 1,972 8,962 46,153 1,972 8,962 

3 1,582 7,191 53,344 1,582 7,191 

4 1,358 6,172 59,516 1,358 6,172 

5 1,191 5,414 64,930 1,191 5,414 

6 1,066 4,847 69,777 1,066 4,847 

7 ,822 3,734 73,511   

8 ,748 3,400 76,912   

9 ,702 3,192 80,104   

10 ,623 2,833 82,937   

11 ,579 2,633 85,570   

12 ,518 2,353 87,923   

13 ,474 2,154 90,077   

14 ,415 1,886 91,963   

15 ,356 1,617 93,579   

16 ,326 1,483 95,062   

17 ,302 1,372 96,434   

18 ,217 ,987 97,421   

19 ,194 ,882 98,304   

20 ,158 ,719 99,023   

21 ,121 ,552 99,574   

22 ,094 ,426 100,000   
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Variância total explicada 

Componente Somas de extração de 

carregamentos ao 

quadrado 

Somas rotativas de carregamentos ao quadrado 

% cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 37,191 3,739 16,996 16,996 

2 46,153 3,376 15,345 32,341 

3 53,344 2,924 13,289 45,631 

4 59,516 1,966 8,934 54,565 

5 64,930 1,900 8,637 63,202 

6 69,777 1,446 6,575 69,777 

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     
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Método de extração: análise do componente principal. 

 

Matriz de componentea 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

RIS01 ,638 -,276 -,347 ,326 -,107 ,133 

RIS02 ,687 -,164 -,360 ,121 -,414 -,065 

RIS03 ,523 ,595 -,069 -,160 -,013 -,039 

RIS04 ,673 -,201 -,181 -,065 ,393 ,075 

RIS05 ,672 -,048 -,091 ,104 ,061 ,334 

RIS06 ,738 ,122 -,251 -,362 ,179 ,126 

RIS07 ,720 ,087 -,183 -,340 ,243 ,151 

RIS08 ,727 -,108 -,300 ,115 -,010 -,210 

RIS09 ,725 -,112 ,041 -,034 -,402 -,021 

RIS10 ,743 ,102 -,205 -,018 ,101 -,021 

RIS11 ,743 ,035 -,096 -,152 -,233 -,304 

RIS12 ,560 ,077 ,428 -,166 -,010 -,296 

RIS13 ,376 ,448 ,374 -,344 -,377 -,089 

RIS14 ,579 -,169 ,221 -,452 ,123 ,309 

RIS15 ,504 ,340 ,017 ,271 -,244 ,140 

RIS16 ,679 -,256 ,228 ,199 ,225 -,213 

RIS17 ,818 -,113 ,171 ,179 ,054 -,190 

RIS18 ,065 ,774 -,090 ,181 ,175 -,041 

RIS19 ,301 ,565 ,074 ,494 ,275 ,086 

RIS20 ,553 -,195 ,401 ,289 ,156 -,269 

RIS21 ,464 -,165 ,566 ,029 ,157 ,200 

RIS22 ,335 -,011 ,315 ,235 -,326 ,580 
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Método de extração: Análise do Componente principal.a 

a. 6 componentes extraídos. 

 

Matriz de componente rotativaa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

RIS01 ,728 ,254 ,180 ,029 -,243 ,229 

RIS02 ,866 ,177 ,071 -,043 ,126 ,119 

RIS03 ,203 ,370 -,006 ,513 ,468 -,020 

RIS04 ,308 ,667 ,352 ,034 -,165 -,014 

RIS05 ,390 ,481 ,202 ,149 -,056 ,373 

RIS06 ,330 ,790 ,068 ,132 ,214 -,006 

RIS07 ,262 ,792 ,130 ,121 ,171 ,023 

RIS08 ,682 ,334 ,298 ,104 ,024 -,103 

RIS09 ,608 ,207 ,256 -,095 ,378 ,270 

RIS10 ,476 ,510 ,232 ,246 ,121 ,008 

RIS11 ,603 ,297 ,267 ,028 ,446 -,098 

RIS12 ,100 ,190 ,553 ,038 ,514 -,007 

RIS13 ,037 ,089 ,074 ,149 ,829 ,162 

RIS14 ,006 ,675 ,248 -,230 ,257 ,300 

RIS15 ,393 ,057 ,093 ,428 ,226 ,350 

RIS16 ,315 ,252 ,741 ,025 -,009 ,037 

RIS17 ,471 ,277 ,659 ,120 ,157 ,105 

RIS18 -,077 ,029 -,119 ,790 ,146 -,104 

RIS19 ,032 ,045 ,229 ,810 -,068 ,162 

RIS20 ,207 ,040 ,793 ,062 ,054 ,075 

RIS21 -,101 ,253 ,593 -,053 ,121 ,430 

RIS22 ,146 ,025 ,093 ,051 ,090 ,818 
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Método de extração: Análise do Componente principal.  

 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.a 

a. Rotação convergida em 7 iterações. 

 

Matriz de transformação de componente 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 ,586 ,552 ,468 ,168 ,258 ,195 

2 -,181 -,003 -,288 ,833 ,434 -,048 

3 -,529 -,236 ,601 -,088 ,387 ,381 

4 ,290 -,535 ,293 ,452 -,527 ,249 

5 -,474 ,485 ,341 ,258 -,499 -,329 

6 -,187 ,343 -,367 ,016 -,262 ,802 

 

Método de extração: Análise do Componente principal.   

 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 
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Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,762 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 155,304 

df 15 

Sig. ,000 

 

 

Matrizes anti-imagem  

 DP01 DP02 DP03 DP04 DP05 DP06 

Covariância anti-imagem 

DP01 ,754 -,174 ,033 ,044 -,230 ,044 

DP02 -,174 ,577 ,017 -,242 -,057 -,078 

DP03 ,033 ,017 ,648 -,141 -,220 -,096 

DP04 ,044 -,242 -,141 ,538 -,004 -,166 

DP05 -,230 -,057 -,220 -,004 ,583 -,115 

DP06 ,044 -,078 -,096 -,166 -,115 ,649 

Correlação anti-imagem 

DP01 ,670a -,263 ,047 ,069 -,348 ,062a 

DP02 -,263 ,759a ,029 -,434 -,098 -,128 

DP03 ,047 ,029 ,784a -,238 -,358 -,148 

DP04 ,069 -,434 -,238 ,745a -,006 -,281 

DP05 -,348 -,098 -,358 -,006 ,753a -,187 

DP06 ,062 -,128 -,148 -,281 -,187 ,838 

 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 
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Comunalidades 

 Inicial Extração 

DP01 1,000 ,250 

DP02 1,000 ,552 

DP03 1,000 ,482 

DP04 1,000 ,578 

DP05 1,000 ,550 

DP06 1,000 ,512 

 

Método de extração: análise do componente principal. 

 

 

 

Variância total explicada 

Componente Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância 

1 2,925 48,754 48,754 2,925 48,754 

2 ,988 16,473 65,227   

3 ,778 12,969 78,196   

4 ,537 8,953 87,149   

5 ,414 6,904 94,052   

6 ,357 5,948 100,000   
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Variância total explicada 

Componente Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

% cumulativa 

1 48,754 

2  

3  

4  

5  

6  

 

Método de extração: análise do componente principal. 

Matriz de componentea 

 Componente 

1 

DP01 ,500 

DP02 ,743 

DP03 ,695 

DP04 ,760 

DP05 ,742 

DP06 ,716 

 

Método de extração: Análise do Componente principal.a 

a. 1 componentes extraídos. 
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Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,737 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 151,460 

df 15 

Sig. ,000 

 

 

Matrizes anti-imagem  

 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 

Covariância anti-imagem 

DC01 ,652 ,047 -,250 -,128 -,145 ,037 

DC02 ,047 ,583 -,092 -,217 -,229 ,080 

DC03 -,250 -,092 ,669 ,061 -,037 -,144 

DC04 -,128 -,217 ,061 ,705 -,029 -,109 

DC05 -,145 -,229 -,037 -,029 ,475 -,217 

DC06 ,037 ,080 -,144 -,109 -,217 ,696 

Correlação anti-imagem 

DC01 ,738a ,076 -,379 -,189 -,260 ,055a 

DC02 ,076 ,698a -,148 -,339 -,435 ,126 

DC03 -,379 -,148 ,758a ,089 -,066 -,211 

DC04 -,189 -,339 ,089 ,774a -,051 -,156 

DC05 -,260 -,435 -,066 -,051 ,736a -,377 

DC06 ,055 ,126 -,211 -,156 -,377 ,727 

 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 
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Comunalidades 

 Inicial Extração 

DC01 1,000 ,463 

DC02 1,000 ,500 

DC03 1,000 ,446 

DC04 1,000 ,413 

DC05 1,000 ,683 

DC06 1,000 ,404 

 

Método de extração: análise do componente principal. 

 

 

Variância total explicada 

Componente Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância 

1 2,910 48,504 48,504 2,910 48,504 

2 ,923 15,386 63,890   

3 ,760 12,671 76,560   

4 ,610 10,164 86,724   

5 ,493 8,215 94,939   

6 ,304 5,061 100,000   
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Variância total explicada 

Componente Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

% cumulativa 

1 48,504 

2  

3  

4  

5  

6  

 

Método de extração: análise do componente principal. 

 

 

Matriz de componentea 

 Componente 

1 

DC01 ,681 

DC02 ,707 

DC03 ,668 

DC04 ,643 

DC05 ,826 

DC06 ,636 

 

Método de extração: Análise do Componente principal.a 

a. 1 componentes extraídos. 
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APÊNDICE C - Questionário de Avaliação 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

FORMULÁRIO:  (     ) 01    (     ) 02  

 

PERFIL DA OBRA AVALIADA: __________________________________________ 

 

DATA DE INÍCIO (mm/aa): __ / __  DATA DE TÉRMINO (mm/aa): __ / __ 

 

Qual sua percepção sobre desempenho na realização de obras de infraestrutura 

realizadas pelo Exército Brasileiro? 

 

Considerando a realização da obra citada,  

1- Durante seu ciclo de execução ocorreu alguma programação irrealista das 

atividades realizadas? 

Qual? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita uma programação irrealista reflete de que maneira 

no desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

2- Durante seu ciclo de execução ocorreram alterações inadequadas no cronograma 

das atividades realizadas? 

Qual? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que alterações inadequadas no cronograma refletem 

de que maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

3- Durante seu ciclo de execução ocorreram produtividades inadequadas da força de 

trabalho nas atividades realizadas? 

Qual? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 
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Na sua percepção, você acredita que uma produtividade inadequada da força de 

trabalho reflete de que maneira no resultado do desempenho do resultado de uma 

obra de infraestrutura? Por quê? 

 

4- Durante seu ciclo de execução houve falta de capacitação dos recursos humanos 

nas atividades realizadas? 

Para qual atividade? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que a falta de capacitação dos recursos humanos 

reflete de que maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? 

Por quê? 

 

5- Durante seu ciclo de execução houve confiabilidade na equipe de controle 

tecnológico nas atividades realizadas? 

Em caso negativo, por qual motivo não houve confiabilidade? 

Quando: 

(   )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que a confiabilidade na equipe de controle 

tecnológico reflete de que maneira no resultado do desempenho de uma obra de 

infraestrutura? Por quê? 

 

6- Durante seu ciclo de execução houve baixa qualidade de produção nas atividades 

realizadas? 

Em qual atividade? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que a baixa qualidade de produção reflete de que 

maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

7- Durante seu ciclo de execução ocorreram a inclusões de aditivos de prazo? 

Quantos: 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 
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Na sua percepção, você acredita que a inclusão de aditivos de prazo reflete de que 

maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

8- Durante seu ciclo de execução a alguma programação foi concluída fora do prazo 

estipulado? 

Qual? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que programação concluída fora do prazo estipulado 

reflete de que maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? 

Por quê? 

 

9- Durante seu ciclo de execução ocorreu desprendimento de tempo com retrabalho? 

Qual tipo de retrabalho? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que desprendimento de tempo com retrabalho reflete 

de que maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

10- Durante seu ciclo de execução ocorreu a inclusão de aditivos de valor? 

Quantos? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que a inclusão de aditivos de valor reflete de que 

maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

11- Durante seu ciclo de execução alguma programação foi concluída fora do custo 

estipulado? 

Qual? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que uma programação concluída fora do custo 

estipulado reflete de que maneira no resultado do desempenho de uma obra de 

infraestrutura? Por quê? 
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12- Durante seu ciclo de execução houve custo com modificações no projeto? 

Qual percentual aproximado? 

Quando: 

(    )Início da Obra (    )Meio da Obra (    )Final da Obra (    ) Durante toda Obra 

Na sua percepção, você acredita que custo com modificações no projeto reflete de 

que maneira no resultado do desempenho de uma obra de infraestrutura? Por quê? 

 

13- Na sua percepção, considerando a realização e conclusão da obra de 

infraestrutura citada, de que maneira avalia o desempenho desta Organização Militar? 
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APÊNDICE D  Produto Tecnológico 

 

 

FRAMEWORK PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 
PARA AVALIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRURA 

 

 

Introdução 

A complexidade e incertezas existentes nos processos de gestão que envolvem as 

atividades de engenharia necessitam de parâmetros que permitam a obtenção de informações 

dos resultados obtidos. 

E neste sentido o gerenciamento do desempenho em obras de infraestrutura é importante 

para compreensão de seu propósito, suas metas e seu planejamento, fornecendo significativas 

informações que devem estar alinhadas com o objetivo do que se está medindo, desempenhando 

um papel que estabeleça um ciclo contínuo de melhoria de desempenho baseado no 

entendimento do desempenho passado e atual, para obtenção de uma visão clara do nível de 

desempenho futuro desejado (DOLAN et al., 2016). 

Os dados fornecidos por esta ferramenta são utilizados para monitorar o desempenho 

em um projeto, realizar comparações ao longo do tempo, possibilitando a obtenção de 

informações frente aos objetivos propostos, e desta maneira permitem a identificação de 

oportunidades de melhorias e definição de metas (CASTILLO, ALARCÓN, PELLICER; 

2018). 

Este fremework propõe a apresentação de uma metodologia como subsídio no 

desenvolvimento de indicadores de desempenho para avaliação de obras de infraestrutura, 

consubstanciada em 08 (oito) etapas, sendo: Formativa, Adaptativa, Validativa, Indagativa, 

Comprovativa, Consolidativa, Experimentativa e Conclusiva. 

 

Etapa 1  Formativa 

Nesta etapa realiza-se uma pesquisa documental aprofundada, iniciando uma revisão 

bibliográfica de informações em publicações científicas que abordem e apresentem o 

desenvolvimento sobre o assunto de indicadores de desempenho na indústria da construção, 

com intuito de se obter um panorama amplo das discussões sobre esta temática. 
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Etapa 2  Adaptativa 

Na segunda etapa, mediante uma síntese das abordagens encontradas, são selecionadas 

de maneira preliminar as discussões que apresentaram um certo sombreamento com o objetivo 

a ser alcançado, e que também possuam subsídios conceituais significativos para convergência 

na geração de assertivas que possam ser relacionadas na análise de desempenho em obras de 

infraestrutura. 

 

Etapa 3  Validativa 

A etapa Validativa tem como objetivo legitimar os dados conceituais encontrados e 

adaptados na etapa anterior, buscando-se a obtenção de uma perspectiva profissional desses 

construtos emergidos, podendo ser adotada a sondagem com especialistas para realização de 

uma análise baseada em experiências profissionais, cabendo aos especialistas julgarem e 

avaliarem sob o ponto de vista técnico, teórico e semântico se a proposta apresentada se 

descreve de maneira apropriada, clara, objetiva e compreensível para utilização em uma 

pesquisa apresentada junto ao público-alvo na forma de assertivas. 

 

Etapa 4  Indagativa 

A realização da sondagem com especialistas possibilita uma nova reflexão sobre os 

dados conceituais iniciais, e as observações apontadas contribuem para estruturação de um 

instrumento de pesquisa que é utilizado nesta etapa. Gera-se um questionário estruturado com 

a proposição de possíveis indicadores que envolvam o desempenho em obras de infraestrutura, 

que é aplicado junto ao público-alvo, onde os respondentes valem-se de uma escala de 

concordância do tipo Likert com 10 pontos ancorados, permitindo assim a coleta de dados e 

captura de percepções dos profissionais envolvidos em obras de infraestrutura. 

 

Etapa 5  Comprovativa 

Com propósito de confirmação e validação dos dados coletados no questionário, 

executa-se a fase comprovativa, pautada na utilização da Análise Fatorial Exploratória, que é 

uma técnica estatística multivariada que possibilita estudar as correlações existentes nos 

apontamentos das respostas obtidas, buscando-se verificar se a relação teórica construída 

consegue explicar estatisticamente de maneira confiável o desempenho em obras de 

infraestrutura. 
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Etapa 6  Consolidativa 

Esta etapa origina-se através da extração dos indicadores validados na etapa anterior, 

onde os resultados apontados e consolidados são estruturados na configuração de um roteiro de 

entrevista e neste formato verifica-se a funcionabilidade prática do artefato construído, 

objetivando a capturara de maneira ampla e densa as novas informações, e possibilitando assim 

o processamento de uma estrutura mínima para elaboração de um instrumento de mensuração 

baseado em indicadores de desempenho para obras de infraestrutura. 

 

Etapa 7  Experimentativa 

A realização do teste prático possibilita testar a viabilidade do artefato construído, 

configurando a fase experimental, aplicando-se em campo todo conhecimento científico gerado 

na forma do roteiro de entrevista junto ao gestor e a um responsável técnico de uma organização 

que execute obras de infraestrutura, e desta maneira o artefato desenvolvido visa capturar de 

forma complementar novas informações e/ou confirmações, possibilitando um enriquecimento 

de toda abordagem já construída para o desenvolvimento de possíveis mensurações de 

desempenho na realização de obras de infraestrutura. 

 

Etapa 8  Conclusiva 

Na última etapa deve-se avaliar os apontamentos obtidos na aplicabilidade funcional do 

artefato desenvolvido, integrando a compreensão das percepções práticas trazidas com as 

abordagens já utilizadas, para que desta maneira se resulte na configuração de um conjunto de 

indicadores de desempenho que permitam avaliar a execução de obras de infraestrutura que 

demonstrem utilidade e eficácia. 

 

A Figura 1 propões de maneira sintetizada o fremework que objetive o desenvolvimento 

de indicadores de desempenho na execução de obras de infraestrutura retratando de maneira 

sistêmica a metodologia adotada, demonstrando todas fases percorridas, descrevendo suas 

características e os procedimentos empregados nas buscas dos objetivos a serem alcançados. 
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Figura 1  Síntese do Framework  

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

8ª Fase: FASE CONCLUSIVA
Caracterização:

Busca de percepções práticas
Objetivo:

Obter amplitude de compreensão
Procedimento:

Análise de natureza qualitativa

7ª Fase: FASE EXPERIMENTATIVA
Caracterização:

Realização do teste prático
Objetivo:

Avaliar praticamente o instrumento
Procedimento:

Aplicação de entrevista estruturada

6ª Fase: FASE CONSOLIDATIVA
Caracterização:

Consolidação do instrumento
Objetivo:

Gerar e estruturar roteiro de entrevista
Procedimento:

Extração dos indicadores validados

5ª Fase: FASE COMPROVATIVA
Caracterização:

Validação do instrumento
Objetivo:

Confirmar estatisticamente questionário
Procedimento:

Análise Fatorial Exploratória

4ª Fase: FASE INDAGATIVA 
Caracterização:
Coleta de dados

Objetivo:
Capturar percepções profissionais

Procedimento:
Aplicação de questionário

3ª Fase: FASE VALIDATIVA 
Caracterização:

Validação dos indicadores
Objetivo: 

Legitimar os indicadores
Procedimento:: 

Sondagem com especialistas

2ª Fase: FASE ADAPTATIVA 
Caracterização:

Adaptação dos dados conceituais
Objetivo: 

Seleção preliminar de indicadores
Procedimento:

Síntese das abordagens encontradas

1ª Fase: FASE FORMATIVA
Caracterização:

Busca de informações
Objetivo: 

Levantamento de Indicadores 
Procedimento:

Pesquisa Documental
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Figura 2  Artefato para modelagem desenvolvimento de indicadores de desempenho 

1ª FASE FORMATIVA 
 

O que fazer? Indicadores Encontrados 

Buscar Informações  
 
 
 

Como? 

Pesquisa Documental 

  

2ª FASE ADAPTATIVA 
 

O que fazer? Indicadores Selecionados 

Adaptar Conceitos  
 
 
 

Como? 

Síntese das Abordagens 

 

3ª FASE VALIDATIVA  

O que fazer? Indicadores Legitimados 

Legitimar Indicadores  
 
 
 

Como? 

Sondagem Especialistas 

 

4ª FASE INDAGATIVA 
 

O que fazer? Percepções Capturadas 

Coletar Dados  
 
 
 

Como? 

Aplicação Questionário 

 

5ª FASE COMPROVATIVA  

O que fazer? Indicadores Validados 

Validar o Instrumento  
 
 
 

Como? 

Análise Fatorial 
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6ª FASE CONSOLIDATIVA  

O que fazer? Roteiro da Entrevista com Indicadores 

Consolidar o Instrumento  
 
 
 

Como? 

Estruturar Questionário 

 

7ª FASE EXPERIMENTATIVA 
 

O que fazer? Percepções Capturadas 

Teste Prático  
 
 
 

Como? 

Realizar Entrevista 

 

8ª FASE CONCLUSIVA  

O que fazer? Indicadores Emergidos 

Ampliar Compreensão  
 
 
 

Como? 

Análise Qualitativa 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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ANEXOS 

ANEXO A  Instrumento de Avaliação de Escalas 

Juiz / Especialista:  

Instituição:  

 

1. Objetivo do Projeto de Pesquisa: 

Propor uma ferramenta de gestão baseada em indicadores de desempenho 

que permitam mensurar as atividades de engenharia de construção no âmbito do 

exército brasileiro. 

2. Público-alvo: 

Engenheiros que atuam ou atuaram em projetos de construção, independente 

do seu tempo de atuação no setor, e que baseando-se na entrega de sua última obra 

serão submetidos a aplicação de um questionário estruturado encaminhado por e-

mail. 

3. Escala de mensuração dos indicadores das dimensões: 

Os indicadores que compõe as dimensões referentes aos construtos que 

envolvem o estudo objeto deste projeto de pesquisa serão avaliados pelos 

entrevistados utilizando uma escala de concordância do tipo Likert e com 10 pontos 

ancorados, conforme apresentado abaixo: 

 

4. Itens de mensuração dos construtos 

Sua tarefa como juiz consiste em avaliar se: 

a) Os indicadores pertencem ao construto relacionado; 

b) Os indicadores descrevem de forma apropriada as dimensões especificadas no 

construto; 

c) Os indicadores estão expressos de forma claramente compreensível para o 

público-alvo; 

d) O público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um subjacente aos 

indicadores. 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente  
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Em cada box de avaliação são apresentados os quatro questionamentos em 

relação a cada indicador das respectivas dimensões que operacionalizam o construto 

construção diferente para o indicador e/ou tecer comentários adicionais sobre a 

proposta apresentada. 

 

O box 01 corresponde a avaliação dos 27 indicadores propostos no construto Risco 

da Gestão. 

 

Diferentes abordagens teóricas ao longo do tempo trazem a luz um 

relacionamento para avaliação em projeto de construção, baseando a obtenção de 

um melhor desempenho no atendimento de requisitos de tempo, custo e qualidade. 

Corroborando e sustentando esta afirmação, um abrangente estudo discutiu autores 

que estabeleceram critérios relacionados para o desempenho na indústria da 

construção no período compreendido entre 1998 e 2018, e as abordagens baseadas 

em custo, tempo e qualidade para avaliação do desempenho na indústria da 

construção são os métodos preferido para mensuração de projetos desta natureza 

(MELLADO; LOU; BECERRA, 2020). 

Algumas ferramentas foram elaboradas para prever o desempenho de projetos 

de construção em termos de tempo e custo, porém a indústria da construção não 

possui a formulação de um modelo preditivo que possua abrangência nos índices de 

desempenho de projetos (ASSAD; EL-ADAWAY; ABOTALEB, 2020), e os autores 

desenvolveram um modelo holístico para incorporar diferentes riscos que afetam o 

desempenho de um projeto de construção e que podem refletir no cronograma e no 

custo, e são apresentados no quadro abaixo como riscos da gestão. 

 

Indicador 1: Programação Irrealista 

Descrição do indicador sugerida:  

A programação irrealista influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   
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(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 2: Pressão Inadequada do Cronograma 

Descrição do indicador sugerida:  

Pressões inadequadas do cronograma influenciam no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 3: Complexidade 

Descrição do indicador sugerida:  

A complexidade das atividades influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 
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Indicador 4: Coordenação Ineficiente 

Descrição do indicador sugerida:  

Ações descoordenadas influenciam no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 5: Comunicação Ineficiente 

Descrição do indicador sugerida:  

Uma comunicação ineficiente influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 6: Deficiência no Processo de Aprovação 

Descrição do indicador sugerida:  

Deficiências no processo de aprovação influenciam no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 7: Falta de Confiança 

Descrição do indicador sugerida:  

A falta de confiança entre as partes envolvidas influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 8: Falta de Motivação 

Descrição do indicador sugerida:  

A motivação das partes envolvidas influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 
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(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 9: Efeitos de Ondulação da Pressão do Cronograma 

Descrição do indicador sugerida:  

Pressões para atingir os prazos acordados influenciam no desempenho de um projeto de construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 10: Improdutividade da Força de Trabalho 

Descrição do indicador sugerida:  

A improdutividade da força de trabalho influencia no desempenho de um projeto de construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 11: Revisões Inadequadas da Construtibilidade 

Descrição do indicador sugerida:  
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Revisões inadequadas nos métodos de construção influenciam no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 12: Desenvolvimento Incompetente de Recursos 

Descrição do indicador sugerida:  

A falta de capacitação das equipes de trabalho influencia no desempenho de um projeto de construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 13: Alocação Imprecisa de Recursos 

Descrição do indicador sugerida:  

Alocação inapropriada de recursos disponíveis influencia no desempenho de um projeto de 
construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   
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Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 14: Absenteísmo e Rotatividade 

Descrição do indicador sugerida:  

Uma alta taxa de absenteísmo e rotatividade influencia no desempenho de um projeto de construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 15: Congestionamento no Local de Trabalho 

Descrição do indicador sugerida:  

A inserção de materiais e insumos superiores aos necessários influencia no desempenho de um projeto 
de construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 
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Indicador 16: Horas Extras Inadequadas e Turnos Adicionais 

Descrição do indicador sugerida:  

A utilização de horas extras e turnos adicionais para compensar ou acelerar os trabalhos influenciam 
no desempenho de um projeto de construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 17: Tecnologia Inferior 

Descrição do indicador sugerida:  

A ausência de uma tecnologia avançada em engenharia influencia no desempenho de um projeto de 
construção 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 18: Retrabalho na Execução 

Descrição do indicador sugerida:  

A execução de retrabalhos influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 19: Retrabalho no Projeto 

Descrição do indicador sugerida:  

A realização de revisões com alteração no projeto inicial influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 20: Confiabilidade do Pessoal para Garantia de Qualidade 

Descrição do indicador sugerida:  

A confiabilidade nas ações das diferentes equipes que atuam nos trabalhos influencia no desempenho 
de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 21: Trabalho Fora de Sequência 

Descrição do indicador sugerida:  

A realização de trabalhos fora da sequência lógica pretendida influencia no desempenho de um 
projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 22: Mudança Controlada 

Descrição do indicador sugerida:  

A realização de alterações intencionais efetuadas de maneira controlada influencia no desempenho 
de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 23: Mudança Não Controlada 
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Descrição do indicador sugerida:  

A realização de alterações efetuadas em reação a imprevistos externos influencia no desempenho de 
um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 24: Baixa Qualidade de Produção 

Descrição do indicador sugerida:  

A realização de uma produção com baixa qualidade influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 25: Má Comunicação com os Fornecedores 

Descrição do indicador sugerida:  

Uma comunicação inadequada com os fornecedores influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 26: Estimativa Financeira Incorreta 

Descrição do indicador sugerida:  

Uma estimativa financeira incorreta influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 27: Contingência Orçamentária Irracional 

Descrição do indicador sugerida:  

Uma contigência orçamentária inapropriada influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Risco da Gestão em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo do construto Risco da Gestão em Projetos de 
Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer um Risco da Gestão em Projetos de 
Construção subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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Sugestões de ajustes ou observações: 

 

 

indicadores de desempenho relacionados a construção civil e presentes na realidade 

de empresas privadas, que foram aproveitados e adaptados para realidade do setor 

público e que são transcritos e apresentados textualmente nos questionamentos dos 

boxes 2 e 3. 

O box 02 corresponde a avaliação dos 05 indicadores propostos na Dimensão 

Desempenho em Tempo para operacionalizar construto Desempenho da Obra. 

 

Indicador 1: Índice de Variação de Prazo 

Descrição do indicador sugerida:  

O alto valor no índice de variação do prazo influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Tempo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Tempo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Tempo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 2: Adição de Aditivos de Prazo 

Descrição do indicador sugerida:  

A adição de aditivos de prazo em relação ao acordado inicialmente influencia no desempenho de um 
projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Tempo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Tempo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Tempo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 3: Paralizações 

Descrição do indicador sugerida:  

A ocorrência de paralizações, por qualquer motivo, influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Tempo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Tempo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Tempo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 4: Programação Concluída Fora do Prazo Estipulado 

Descrição do indicador sugerida:  

A programação concluída fora do prazo estipulado influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Tempo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Tempo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Tempo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 5: Índices de Modificações de Projeto 

Descrição do indicador sugerida:  
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O índice de modificações de projeto influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Tempo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Tempo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Tempo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 6: Retrabalho 

Descrição do indicador sugerida:  

A quantidade de retrabalho influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Tempo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Tempo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Tempo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

 

O box 03 corresponde a avaliação dos 05 indicadores propostos na Dimensão 

Desempenho em Custo para operacionalizar construto Desempenho da Obra. 

 

Indicador 1: Índice de Variação de Custo 

Descrição do indicador sugerida:  

O alto valor no índice de variação do custo influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Custo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Custo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Custo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 2: Adição de Aditivos de Valor 

Descrição do indicador sugerida:  

A adição de aditivos de valor em relação ao acordado inicialmente influencia no desempenho de um 
projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Custo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Custo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Custo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 3: Paralizações 

Descrição do indicador sugerida:  

A ocorrência de paralizações, por qualquer motivo, influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Custo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Custo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Custo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 4: Programação Concluída Fora do Custo Estipulado 

Descrição do indicador sugerida:  

A programação concluída fora do custo estipulado influencia no desempenho de um projeto de 
construção. 

O indicador pertence ao conceito de Custo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Custo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Custo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 5: Índices de Modificações de Projeto 

Descrição do indicador sugerida:  

O índice de modificações de projeto influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Custo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   

O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Custo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Custo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

Indicador 6: Retrabalho 

Descrição do indicador sugerida:  

A quantidade de retrabalho influencia no desempenho de um projeto de construção. 

O indicador pertence ao conceito de Custo em Projetos de Construção? 

(  ) Sim   (  ) Não   
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O indicador evidencia um resultado ilustrativo a dimensão Custo em Projetos de Construção?   

(   ) Sim   (  ) Não   

Em sua opinião, a frase é compreensível para o público-alvo da pesquisa? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Para você, o público-alvo da pesquisa é capaz de reconhecer o Custo em Projetos de Construção 
subjacente ao indicador? 

(  ) Sim   (  ) Não   

Sugestões de ajustes ou observações: 

 

 


