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Resumo
O sector da construção e obras públicas tem sofrido uma profunda crise na última
década. Este facto levou a uma diminuição significativa da procura de serviços de
construção perante a oferta existente. Desta forma, existe actualmente em Portugal
uma carência de obras face ao número de empresas a actuar no mercado, o que
originou um ambiente de elevada competitividade entre as empresas de construção.
A medição de desempenho torna-se assim uma ferramenta importante que permite às
empresas melhorar as suas produtividades, bem como ainda compará-las com as dos
seus concorrentes, identificando os seus pontos fracos. Através destas informações, as
empresas conseguem tomar as melhores decisões estratégicas, de modo a ganharem
vantagem competitiva e a estarem melhor preparadas para contornar as referidas
situações adversas.
Neste estudo é descrito o processo de escolha dos indicadores de desempenho e
proposta uma lista destes indicadores, destinados a empresas de construção civil, com
todas as informações inerentes à sua utilização. São também expostas descrições dos
sistemas mais utilizados de medição de desempenho, bem como de alguns sistemas
alternativos. É ainda formulado um sistema de indicadores agregados de desempenho,
bem como a sua aplicação a um conjunto de empresas de construção portuguesas de
forma a obter um ranking de desempenho das mesmas.
Por último, são evidenciadas as vantagens e limitações da implementação de um
sistema de medição de desempenho.
Palavras-chave: Indicador agregado; Construção; Desempenho; Indicadores-chave;
Medição; Referência
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Abstract
The construction industry has run into a deep crisis during the last decade. This led to a
significant reduction in demand for construction services when compared with the existing
supply. Thus, there is currently a lack of projects for the number of construction
companies operating in the Portuguese market, which has resulted in an environment of
intense competition among construction firms.
Through performance measurement, companies can improve their productivity and also
compare it with their competitors, as well as identifying their weaknesses. This
information enables companies to make better strategic decisions, in order to gain
competitive advantage and be better prepared to deal with these adverse situations.
This study, not only describes the process of choosing the performance indicators, but
also proposes a list of these indicators, for construction companies, with all the necessary
information for their use. Furthermore, the most widely used performance measurement
systems are described, as well as some alternative ones. It is also formulated a system of
aggregate performance indicators, which is applied to a group of Portuguese
construction companies, in order to obtain a ranking of their performance.
Finally, all the advantages and limitations of implementing a performance measurement
system are pointed.
Keywords: Aggregate indicator; Benchmarks; Construction Industry; Key-indicators;
Measurement; Performance

v

vi

ÍNDICE
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 1
1.1

Motivação ...................................................................................................................... 1

1.2

Objectivos ...................................................................................................................... 1

1.3

Metodologia ................................................................................................................... 2

1.4

Estrutura da dissertação ............................................................................................... 3

CAPÍTULO 2 - MERCADO DA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS ....................................... 5
2.1

Enquadramento histórico .............................................................................................. 5

2.2

Enquadramento legal .................................................................................................... 9

2.2.1

Alvarás ..................................................................................................................... 10

2.2.2

Contratos públicos ................................................................................................... 12

2.3

Estrutura de mercado .................................................................................................. 14

2.4

Os números do sector da construção ......................................................................... 18

CAPÍTULO 3 - MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO .......................................... 24
3.1

Definição ...................................................................................................................... 24

3.2

Evolução da medição de desempenho ....................................................................... 26

3.3

Indicadores de desempenho ....................................................................................... 28

3.3.1

Classificação de indicadores ................................................................................... 28

3.3.2

Implementação de Indicadores ............................................................................... 30

3.4

Sistemas de medição de desempenho ....................................................................... 32

3.4.1

Sistema de indicadores chave de desempenho ..................................................... 32

3.4.2

Modelo de “Balanced scorecard” (BSC).................................................................. 32

3.4.3

Modelo de quadro de comando de gestão ou “Tableau de Bord” .......................... 34

3.4.4

Modelos de excelência de desempenho baseados na qualidade .......................... 34

3.4.5

Sistema de comparação com valores de referência ou “benchmarking” ................ 35

3.5

Sistemas alternativos de medição de desempenho.................................................... 36

3.5.1

Ranking ................................................................................................................... 36

3.5.2

Indicadores agregados ............................................................................................ 36

vii

Analise envolutória de dados (Data envelopment analysis) (DEA) ........................ 37

3.5.3
3.6

Plataformas de medição de desempenho actuais ...................................................... 37

CAPÍTULO 4 - CASO ESTUDO .................................................................................................. 40
4.1

Processo de escolha de indicadores........................................................................... 40

4.2

Inquérito ....................................................................................................................... 47

4.3

Apresentação e análise de resultados ........................................................................ 48

4.4

Indicador agregado de desempenho global ................................................................ 54

4.4.1

Indicador agregado para o cálculo de desempenho ............................................... 54

4.4.2

Indicador agregado para ranking ............................................................................ 57

4.6

Aplicação do modelo ................................................................................................... 60

CAPÍTULO 5 – DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE INDICADORES........................................... 63
5.1

Situações relacionadas com o cliente ..................................................................... 63

5.2

Indicadores económicos e financeiros .................................................................... 65

5.3

Qualidade de serviços ............................................................................................. 67

5.4

Segurança ............................................................................................................... 69

5.5

Recursos humanos, formação e inovação .............................................................. 69

5.6

Diversificação geográfica e áreas de negócio ........................................................ 72

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES ................................................................................................. 74
6.1

Principais conclusões .................................................................................................. 74

6.2

Contribuições............................................................................................................... 75

6.3

Limitações ................................................................................................................... 75

6.4

Trabalhos futuros......................................................................................................... 76

6.5

Conclusão geral........................................................................................................... 76

CAPÍTULO 7 – BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 78
ANEXOS
Anexo I

– Inquérito de influência de indicadores

Anexo II

– Resultado de inquérito de indicadores

Anexo III

– Dados necessários para a elaboração do ranking

Anexo IV – Inquérito que avalia a colaboração do cliente
Anexo V

– Inquérito que avalia a satisfação do cliente

viii

Anexo VI – Inquérito que avalia a satisfação dos funcionários de uma empresa

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Metodologia adaptada.................................................................................................... 2
Figura 2: Estrutura da dissertação ................................................................................................ 3
Figura 3: Prazos de recebimento das empresas de obras públicas. ............................................ 7
Figura 4: Variação do volume bruto de produção no sector da construção. ................................ 8
Figura 5: Número de empregados por empresa de construção. ................................................. 8
Figura 6: Actividade internacional das empresas portuguesas. ................................................... 9
Figura 7: Evolução das opiniões dos empresários. .................................................................... 20
Figura 8: Comparação do indicador de confiança em Portugal e na UE. ................................... 20
Figura 9: Índice de produção: segmento engenharia civil. ........................................................ 21
Figura 10: Índice de produção de edifícios. ............................................................................... 22
Figura 11: Índice FEPICOP de produção de edifícios residenciais. ........................................... 22
Figura 12: Índices de emprego e remunerações na construção............................................... 23
Figura 13: Processo gestão/medição de desempenho. .............................................................. 25
Figura 14: Ciclo fechado de controlo pró-activo e feedback. ...................................................... 25
Figura 15: Implementação de indicadores de desempenho. ...................................................... 31
Figura 16: Tradução de visão e estratégia: quatro perspectivas ............................................... 33
Figura 17: Modelo de excelência EFQM. .................................................................................... 34
Figura 18: Curva de benchmarking da rentabilidade para uma empresa exemplo. ................... 39
Figura 19: Médias das respostas relativas aos indicadores ...................................................... 51
Figura 20: Influência média por classes ...................................................................................... 53
Figura 21: Contribuição percentual dos indicadores no desempenho ........................................ 55
Figura 22: Percentagem de importância dos indicadores propostos ......................................... 59

ix

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1: Evolução económica. ...................................................................................... 6
Quadro 2: Evolução da dívida externa líquida portuguesa (FEPICOP, 2010) ................. 9
Quadro 3: Mínimo de pessoal na área da produção. ..................................................... 11
Quadro 4: Mínimo de técnicos na área de higiene, segurança e saúde no trabalho. ... 11
Quadro 5: Classes de alvarás e correspondentes valores. ........................................... 12
Quadro 6: Áreas de negócio ......................................................................................... 15
Quadro 7: Vinte maiores empresas de construção em Portugal ................................... 17
Quadro 8: Classe e indicadores de desempenho .......................................................... 41
Quadro 9: Indicadores de desempenho mais influentes ............................................... 58
Quadro 10: Indicadores adicionais de desempenho ..................................................... 58
Quadro 11: Ranking das empresas apresentadas na revista Exame:........................... 61

x

LISTA DE ABREVIATURAS
ANEOP – Associação nacional de empreiteiros e obras públicas
BSC – Balanced scorecard
CAP – Certificado de aptidão profissional
CCP – Código de contratos públicos
CCT – Contrato colectivo de trabalho
CFD – Método dos cash-flows descontados
FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas
DEA – Data envelopment analysis, análise envolutória de dados
DL – Decreto Lei
EFQM – European foudation for quality management
FBCF – Formação bruta de capital fixo
INCI – Instituto da Construção e Imobiliário
INE – Instituto Nacional de Estatística
JOUE – Jornal Oficial da União Europeia
KPI – Key performance indicators
MBNQA – Malcolm Baldridge National Quality Award
PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PIB – Produto interno bruto
PPP – Parcerias público privadas
ROI – Return on investment, Rentabilidade de investimentos
VAB – Valor acrescentado bruto

xi

xii

CAPÍTULO 1  INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

Este trabalho de investigação representa a conclusão do Mestrado Integrado de Engenharia
Civil, do ano lectivo de 2009/2010, para a obtenção do grau de Mestre por parte do signatário.
O presente estudo trata da medição de desempenho de empresas que actuam no sector de
construção civil e obras públicas.
No contexto económico, actual os mercados já não são de âmbito nacional mas sim global.
Este facto leva a que as empresas que queiram subsistir tenham forçosamente que estar
presentes em vários pontos do Mundo e de lidar, diariamente, com um factor muito importante:
a concorrência. Para se tornarem competitivas, as empresas sentem necessidade de adoptar
uma gestão pró-activa através da qual, se tornam mais eficazes e eficientes, procurando
diferenciar-se das demais em termos económicos, qualidade demonstrada e diferenciação de
bens e serviços fornecidos.
Para isso, uma das questões fundamentais é a informação. A carência de informação atrasa as
tomadas de decisão, pelo que se considera o conhecimento dos estados das operações que
decorrem numa empresa algo fundamental que ajuda a ganhar produtividade nos processos e,
consequentemente, a melhorar o desempenho da mesma. Surge assim a preocupação, por
parte das organizações, de conhecerem os próprios desempenhos para, posteriormente,
poderem geri-los. Desta forma, foram-se desenvolvendo nos diferentes sectores modelos com
base em indicadores que servem para medir e avaliar o desempenho de uma empresa.
O sector da construção e obras públicas é muito competitivo e produz rentabilidades
operacionais muito reduzidas. Embora estas razões estimulem a implementação de modelos
que melhorem o desempenho, as suas aplicações nesta indústria nem sempre são fáceis, dado
que a construção é uma indústria muito tradicional, com processos construtivos muito
diversificados, complexos e não padronizados. Para além disso, são produtos onde intervêm
inúmeros colaboradores dos quais, grande parte tem formação reduzida. Daí, a existência de
uma grande inércia à mudança, o que por vezes dificulta a implementação com sucesso de
modelos que visem a optimização dos desempenhos quer dos processos construtivos, quer
das empresas.
Por estas razões, explorar os modelos de avaliação de desempenho existentes, bem como
perceber qual a melhor forma de os aplicar na indústria da construção civil e obras públicas
torna-se extraordinariamente importante no sector.

1.2

Objectivos

Este estudo apresenta, nos seus diversos capítulos, vários objectivos.
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Numa primeira fase, pretende-se compreender a realidade das empresas de construção civil
em Portugal, e adquirir conhecimentos acerca dos indicadores, modelos e plataformas de
medição de desempenho já existentes no âmbito da construção civil e obras públicas.
Numa segunda fase, pretende-se propor um sistema de indicadores de desempenho mais
relevantes para calcular a real performance nas suas diferentes vertentes.
Por último, pretende-se testar e identificar quais as contribuições de cada indicador para o
desempenho de uma empresa e criar um modelo que possibilite não só a medição de
desempenho da mesma, como também a criação de rankings das várias empresas
semelhantes.

1.3

Metodologia

O esquema da figura 1 abaixo apresentado procura ilustrar a metodologia utilizada no presente
estudo.

Figura 1: Metodologia adaptada

Tendo como objectivo criar um modelo que avalie o desempenho de uma empresa, optou-se
por, numa primeira fase, procurar compreender o enquadramento económico do país, e depois
então, a situação do sector da construção e obras públicas e das empresas que nele actuam.
Assim, ao compreender as dificuldades de cada empresa, torna-se mais fácil perceber o que se
tem de controlar para que, no futuro, se possam superar as mesmas. Todo este conhecimento
prévio das empresas e das suas dificuldades ajuda a responder a uma questão importante na
medição de desempenho: o que medir?

2

Posto isto, identificaram-se as características importantes para o desempenho de uma
empresa e elaborou-se uma lista de indicadores considerados como os mais relevantes.
Mas, surge a questão, não menos importante: como medir?
Para responder a esta questão é necessário compreender como proceder à junção de todos os
indicadores numa só medida. Após o estudo elaborado sobre sistemas de medição de
desempenho, optou-se pela elaboração de um indicador agregado. O primeiro passo, porém,
consiste na determinação das contribuições respectivas de cada indicador. Para isso, elaborouse um questionário a várias empresas, de modo a perceber a relevância de cada indicador no
desempenho geral. Com a obtenção das respostas do inquérito elaborado, foi possível tratar os
dados e definir uma única medida para o cálculo de desempenho.
Finalmente, através da elaboração do indicador agregado, dispõe-se da informação suficiente
para conhecer o desempenho de uma empresa e para elaborar um ranking das empresas,
ordenando-as de acordo com os respectivos desempenhos.

1.4

Estrutura da dissertação

Figura 2: Estrutura da dissertação

A metodologia atrás descrita desenvolve-se ao longo de seis capítulos. Através da figura 2,
pretende-se ilustrar a forma como a dissertação evolui.
Neste primeiro capítulo é feita uma breve introdução explicitando-se as motivações,
objectivos e metodologia do presente estudo.
No segundo capítulo é realizada uma sistematização da informação acerca das empresas de
construção e do sector da construção. Esta, é feita através da análise do enquadramento
histórico, legal, da estrutura de mercado e dos números do sector.
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O terceiro capítulo procura aprofundar os conhecimentos relativos à medição e análise de
desempenho. Aqui, explicitam-se os conceitos relevantes, os respectivos indicadores, e ainda
se menciona alguns sistemas de medição e avaliação de desempenho, bem como algumas
plataformas actuais utilizadas para o efeito.
No quarto capítulo procede-se à escolha de uma lista de indicadores, através dos
conhecimentos adquiridos, e propõe-se um modelo de avaliação de desempenho das
empresas. Ainda neste capítulo, é elaborada um ranking das principais empresas do país.
No quinto capítulo são descritos em pormenor os indicadores utilizados no modelo
mencionado, são propostas algumas sugestões relativas aos mesmos, tais como a
periodicidade da medição e os respectivos factores explanatórios.
Por fim, apresentam-se no sexto capítulo as conclusões retiradas deste trabalho, denunciamse as limitações verificadas para a execução do mesmo, e indicam-se algumas sugestões para
futuros trabalhos relacionados com as matérias em estudo.
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CAPÍTULO 2  MERCADO DA CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
2.1

Enquadramento histórico

Para uma melhor compreensão da evolução do sector da construção e obras públicas,
considera-se importante realçar a importância do seu papel na economia.
A indústria da Construção e Obras Públicas tem sido, desde sempre, algo extremamente
importante para um país. Inicialmente, este sector não só era visto como uma indústria que
poderia melhorar a qualidade de vida dos habitantes, mas também como um elemento
indispensável na economia. Actualmente tem uma relevância muito maior para a economia
porque ajudar a mobilizar todos os dias milhões de pessoas, e porque sem ele a actividade de
muitas empresas fica comprometida.
Assim, o sector da construção e obras públicas tem uma notória influência numa cadeia de
outras empresas de outros sectores, quer a montante (empresas projectistas, consultoras,
fornecedores de materiais de construção e instituições financeiras) como também a jusante
(equipamentos mobiliários e serviços), tornando-se este sector num dos principais motores da
economia.
Em Portugal este facto não é excepção uma vez que o sector é responsável pela criação de
uma elevada percentagem de postos de trabalho, correspondente a 11% no ano de 2008, e
possui ainda um efeito multiplicador no qual se considera que, por cada emprego directo
gerado na construção têm origem mais três empregos indirectos na economia geral (FEPICOP,
2010). É assim evidente a importância do sector na economia de um país.
Para melhor compreender a situação actual da indústria da construção civil e obras públicas,
optou-se por fazer um breve relato do seu enquadramento histórico a partir de um momento
que foi claramente marcante para o país: a entrada de Portugal para a União Europeia (EU) em
1986.
Nesse ano, o sector da construção em Portugal, comparativamente com a maioria dos países
pertencentes à UE, não era tão evoluído. Portugal era deficitário no que diz respeito a infraestruturas e possuía um parque habitacional bastante degradado. Em 1986, com a entrada na
UE, Portugal passa a beneficiar de fundos comunitários destinados à construção de infraestruturas, e com eles a efectuar investimentos que lhe permitiram alterar essa situação.
Consequentemente, deu-se um crescimento continuado, por um período de cerca de 15 anos,
quer do sector da construção e obras públicas (o maior em todos os sectores), quer do país em
geral (acima da média europeia) (Sequeira, 2006).
Este crescimento foi algo que perdurou ainda por algum tempo e, por isso, acabou por ter
importantes reflexos, não só na estrutura e no modo de funcionamento das empresas do
sector, como mas também no volume de emprego (Baganha M. I. et al., 2001). Para além
disso, em 1989 deu-se a queda do muro de Berlim e com isso a reunificação da Alemanha,
abrindo novos mercados em toda a Europa. Mais tarde, em 1992, começou-se a desenvolver a
5

liberdade de circulação dos cidadãos entre os países dos Estados membros e, em 1995, deuse a entrada de novos Estados na UE. Estes acontecimentos provocaram movimentos
migratórios da mão-de-obra portuguesa para Estados onde o sector estava mais forte e,
simultaneamente, as vagas deixadas para trás, eram preenchidas por emigrantes
essencialmente oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP). As
empresas foram ganhando outra dimensão, não só porque contratavam muita mão-de-obra
para aumentarem a produtividade, mas também porque foram estendendo a sua área de
actuação para outros países (Baganha M. I. et al., 2001).
É importante referir que, durante a década de 90, se realizaram obras que contribuíram de
forma especial para o crescimento mencionado, como por exemplo, a construção da Ponte
Vasco da Gama e respectivas infra-estruturas, o aeroporto da Madeira e o Parque Expo 98. O
sector cresceu de forma muito acentuada, porém, não sustentada.
Contudo, 2001 foi um ano de viragem para o sector. Apesar do longo período de crescimento
que se vinha sentindo e das condições que se tinham adquirido para lhe dar continuidade,
Portugal, nesse ano, diminuiu significativamente o investimento na construção. Esta atitude
acabou por provocar, num curto espaço de tempo, uma profunda crise no sector da construção
e obras públicas. Crise esta que, por sua vez, acabou por contribuir para estagnar a economia
portuguesa. Paralelamente, e no sentido inverso ao de Portugal, que apresentava um
crescimento médio anual da sua economia de 0,88%, isto é, praticamente nulo, os restantes
países da União Europeia apresentavam um crescimento médio de 5% (FEPICOP, 2010).
O quadro 1 permite verificar que o investimento na construção, principal contribuinte para a
formação bruta de capital fixo (FBCF), sofreu uma diminuição significativa após o ano de 2001.
Com isso, diminuiu, naturalmente, o contributo do sector da construção para a economia em
geral, conforme indica o valor acrescentado bruto (VAB).
Quadro 1: Evolução económica
Total

Construção

Anos

PIB

FBCF

FBCF

VAB

2001

2,0%

1,0%

3,4%

2,8%

2002

0,8%

-3,5%

-3,3%

-4,0%

2003

-0,8%

-7,4%

-9,7%

-8,7%

2004

1,5%

0,2%

-1,8%

0,3%

2005

0,7%

-3,3%

-4,8%

-3,2%

2006

1,2%

-1,5%

-5,9%

-2,1%

Fonte: (FEPICOP, 2010)

É importante mencionar que no ano de 2004, face a 2003, houve um crescimento pontual no
sector da construção devido aos empreendimentos realizados para a recepção do campeonato
europeu de futebol. No entanto, apesar desses investimentos, as repercussões do período
2001 - 2007 foram extremamente negativas, quer para o sector quer para a economia.
Consequentemente, viveram-se situações financeiras nas empresas muito complicadas e
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verificou-se um elevado número de situações de falência com uma perda total de cerca de 70
mil postos de trabalho. Este facto esteve na origem do êxodo a que se assistiu de um elevado
número de recursos humanos especializados para mercados de trabalho com melhores
condições (FEPICOP, 2007).
A acrescentar a isto, no ano de 2008, deu-se uma crise global ao nível dos mercados
financeiros que teve fortes repercussões na esfera económica e que levou à quebra dos níveis
de confiança de diversos indicadores económicos. Assim, influenciado pelo panorama
económico desfavorável, o sector da construção intensificou as quebras na sua produção.
Deste modo, instalou-se um panorama de forte de instabilidade e incerteza que, aliado às
dificuldades de acesso a financiamentos, fez reduzir a procura no segmento residencial,
fazendo com que as vendas diminuíssem consideravelmente.
Por outro lado, os atrasos nos pagamentos por parte dos clientes em dificuldade também foram
um factor que influenciou negativamente a situação financeira das empresas. A FEPICOP fez
um estudo que demonstra o período de tempo que os clientes levam a pagar às empresas de
construção e que pode ser analisado na figura 3:
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Figura 3: Prazos de recebimento das empresas de obras públicas
Fonte: (FEPICOP & ANEOP, 2010)

Cumpre mencionar, que a figura 3 acima representada diz respeito ao prazo de recebimento
proveniente de clientes essencialmente do sector público. Ao analisar a figura 3, foi possível
efectuar uma média aproximada dos prazos de recebimento que se traduz em 7 meses. Este
prazo de pagamento constitui um período de tempo longo para empresas que atravessem
dificuldades e podem ter consequências nas suas condições financeiras.
A figura 4 apresenta um outro gráfico que pretende ilustrar as variações da evolução do volume
bruto de produção no sector da construção durante os últimos anos:
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Figura 4: Variação do volume bruto de produção no sector da construção
Dados: (FEPICOP, 2009)

A evolução negativa do volume bruto de produção no sector de construção e obras públicas
forçou as empresas a tomar medidas de defesa, entre as quais diminuíram a sua exposição ao
mercado de construção em Portugal. Outra forma que adoptaram, foi a redução com os
encargos respectivos dos recursos humanos, à semelhança do que já estava a acontecendo
com empresas de outros sectores. Esta realidade pode ser observada nos elementos
estatísticos apresentados na figura 5:
Número de empregados por empresa
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Figura 5: Número de empregados por empresa de construção
Dados: (PORDATA, 2010)

Outras medidas tomadas foram a procura de novas oportunidades de negócio, a diversificação
dos seus ramos de actividade e ainda a aposta do desenvolvimento das suas actividades em
mercados externos, apontando para uma dinâmica internacional global (Sequeira, 2006).
Actualmente, verifica-se, em algumas empresas, que o volume de negócios proveniente dos
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mercados externos chega a atingir 60% do volume de negócios total (Maiores & Melhores ,
2009). Na figura 6 observa-se a variação do número de novos contratos bem como, a variação
do volume de negócios referentes à realização de obras no estrangeiro.
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Figura 6: Actividade internacional das empresas portuguesas
Fonte: (FEPICOP, 2009)

Com efeito, verificou-se que, apesar das empresas terem tido necessidade de se reestruturar,
de reduzir margens, de se endividarem e descapitalizarem devido à crise do sector, as mesmas
não cruzaram os braços e desenvolveram estratégias anti-crise através da internacionalização
e diversificação.
Nos dias de hoje, as empresas, no que respeita ao mercado interno, aguardam que haja
condições para se dar o início das grandes obras anunciadas pelo Estado, nomeadamente a
construção das linhas férreas de alta velocidade e do aeroporto de Lisboa.
Os indicadores do quadro 2 mostram a divida contraída em Portugal:
Quadro 2: Evolução da dívida externa líquida portuguesa
Ano

PIB
milhões €

Dívida Líquida Externa
milhões de €

Dívida líquida externa
face ao PIB (%)

2004

144.128

92205,3

64

2005

149.123

104681,4

70,2

2006

155.466

125833,5

80,9

2007

163.190

148974,4

91,3

2008

166.197

161531,1

97,2

2009

163.736

164689,1

100,6

Fonte: (FEPICOP, 2010)

Portugal nos últimos anos tem vindo a recorrer ao endividamento externo, até que em 2009
este superou o valor do PIB. Este facto constitui uma grande barreira ao crescimento
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económico português a curto/médio prazo pelo que, as decisões que determinam o avanço das
grandes obras referidas podem não ser tomadas tão cedo.

2.2

Enquadramento legal

2.2.1 Alvarás
É importante mencionar aqui, em termos gerais, a legislação que rege o sector da construção
civil e obras públicas. Para efeitos de controlo de inserção e permanência na actividade da
construção é necessário ter presente o Decreto-Lei nº.12/2004 (DL), bem como as suas
portarias que actualizam anualmente situações mais específicas. Muito importante, é ainda o
DL-n.º18/2008, que aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP). Este estabelece a
disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que
revestem a natureza de contrato administrativo.
Em Portugal, condição necessária para se exercer a actividade de construção é a aquisição de
um alvará. Este alvará é concedido pela entidade reguladora do sector da construção e obras
públicas, o “Instituto de Construção e Imobiliário” (INCI) e é válido por um ano, sendo
sucessivamente renovável por iguais períodos de tempo. Contudo, um alvará apenas é
concedido mediante o cumprimento de algumas regras estipuladas no DL-nº.12/2004. Este DL
tem como objectivo promover um maior controlo sobre a entrada ou permanência, quer de
empresários em nome individual, quer de sociedades comerciais, na actividade da construção.
Deste modo, para se ingressar/permanecer na actividade da construção é preciso ter
idoneidade e capacidade técnica, económica e financeira. Visto que, estas habilitações
poderão ser um pouco amplas, isto é, uma sociedade que tenha capacidade financeira para
executar uma moradia pode não ter capacidade para executar uma ponte, optou-se por dividir
os alvarás em nove classes. Esta divisão teve como objectivo restringir os tipos de obras que
estão aptos a construir, tendo em conta as respectivas capacidades de cada empresário em
nome individual ou sociedade comercial.
Para que um empresário em nome individual ou uma sociedade comercial possam exercer a
sua actividade na construção devem possuir ainda idoneidade comercial, isto é, devem possuir
ainda um histórico no qual não tenham registado nenhum dos delitos enunciados no artigo 8º
do DL-nº.12/2004. Exemplos desses delitos constituem, entre outros, a falsificação de
documentos na actividade da construção, o tráfico de influência ou a associação criminosa.
Quanto às capacidades técnicas, estas são avaliadas tendo em linha de conta diversos
factores. Deste modo, é necessário considerar não só a estrutura organizacional da empresa,
mas também as avaliações ao nível da higiene e saúde no trabalho, dos meios humanos e
técnicos disponíveis, e ainda, o currículo que possui na sua actividade. Dependendo em parte
destes factores, poderá ser atribuída à sociedade comercial um alvará de uma determinada
classe.
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De forma a ilustrar os requisitos exigidos dos meios humanos e técnicos, assim como, dos
meios humanos ao serviço da saúde de cada classe de alvará, apresentam-se, seguidamente,
os quadros três e quatro:

Quadro 3: Mínimo de pessoal na área da produção
Operários
Grupo X do
Grupo XII do
CCT
CCT
1
1

Classe de
Alvará

Engenheiros

Engenheiros
Técnicos

Encarregados

1

-

1

-

2

-

1

-

2

1

3

-

1

1

3

1

4

-

1

1

4

2

5

-

1

2

6

3

6

1

1

2

8

4

7

2

2

4

12

6

8

4

4

6

16

8

9

6

6

8

24

12

Fonte: anexo, Portaria 16/2004

O quadro acima estabelece a quantidade mínima de engenheiros, técnicos e encarregados que
são exigidos a cada classe, bem como o número mínimo de operários que pertencem aos
grupos X e XII enunciados no documento “Contrato Colectivo de Trabalho” (Boletim Trabalho e
Emprego nº 17, 2010).
Quadro 4: Mínimo de técnicos na área de higiene, segurança e saúde no trabalho
Classe de Alvará

TSSHT (CAP NÍVEL 5)

TSHT (CAP NÍVEL 3)

6

1

-

7

1

1

8

1

2

9

2

2

Fonte: anexo, Portaria 16/2004

No que diz respeito ao quadro 4, são apresentados os números mínimos de técnicos de
segurança, saúde e higiene no trabalho a partir da classe 6, já que nas classes anteriores os
técnicos e os “níveis de CAP” (Certificado de Aptidão Profissional) variam consoante o
segmento da actividade.
Quanto às capacidades económicas e financeiras, estas são avaliadas através dos indicadores
seguintes: capital próprio, volume de negócios global e em obra, e equilíbrio financeiro.
Nas capacidades económicas e financeiras, as classes de alvará estão divididas consoante o
valor das obras a realizar, como expõe o quadro 5:
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Quadro 5: Classes de alvarás e correspondentes valores
Classe de Alvará

Valores de Obra (euros)

1

até 166.000

2

até 332.000

3

até 664.000

4

até 1.328.000

5

até 2.656.000

6

até 5.312.000

7

até 10.624.000

8

até 16.600.000

9

Acima de 16.600.000

Fonte: art.º. 1º, Portaria 20/2010

É ainda importante referir que, para ingressar/permanecer na actividade, as sociedades
comerciais são obrigadas a apresentar condições económicas e financeiras que mostrem ser
capazes de suportar todos os encargos de uma determinada obra e, a partir daí, ser-lhes-á
atribuída uma classe de alvará. No entanto, paradoxalmente, quer nos documentos da entidade
reguladora, quer no DL-nº.12/2004, nada é dito sobre o facto das sociedades em questão
poderem suportar, cumulativamente, os encargos de várias obras do mesmo valor, como
acontece de facto. Assim sendo, as empresas têm apenas que possuir a habilitação
correspondente à obra de valor mais elevado dos seus portefólios, a qual serve também para
cada uma das restantes obras. No entanto, todas elas cumulativamente podem ascender a
valores extraordinariamente superiores ao estabelecido no seu alvará. Deste modo, a entidade
reguladora apenas controla se a situação financeira da sociedade é penalizada pela obra de
valor mais elevado das suas carteiras, quando esta pode ser comprometida pelo conjunto de
obras que a sociedade pode executar no ano em que o alvará se encontra em vigor.
Exemplificando, uma sociedade que possua um alvará de classe 5 e tenha a intenção de
executar uma obra no valor de 3 milhões de euros, não o pode fazer uma vez que o valor da
obra não está conforme as habilitações demonstradas. Mas, se a mesma empresa optar por
realizar vinte obras de 2,5 milhões de euros, gastando assim 50 milhões de euros na
construção das mesmas, a lei permite fazê-lo, porque cada uma das obras não ultrapassa o
valor estipulado pela sua classe. Esta situação, não prevista na Lei, inibe o INCI de regular o
sector de uma forma mais segura e eficaz.
Cumpre ainda mencionar, que o DL n.º 12/2004 prevê a existência de uma classificação de
Empreiteiro Geral ou de Construtor Geral. Esta classificação permite adjudicar diversos
trabalhos a empresas devidamente habilitadas desde que os valores finais não excedam o
valor total da obra.

2.2.2 Contratos públicos
O segmento das obras públicas é uma das áreas relevantes no sector da construção em
Portugal pelo que, constitui um grande atractivo para as grandes empresas de construção. Este
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facto deve-se aos elevados investimentos que o Estado tem feito no passado e planeia
executar no futuro, nesta área.
Segundo o Código de Contratos Públicos, para haver execução de obras públicas por parte de
uma empresa privada, tem de haver uma entidade adjudicante que pode ser o Estado,
autarquias locais ou mesmo institutos públicos, e uma entidade adjudicatária que corresponde
à empresa que executa a obra. Contudo, a relação entre as duas entidades nem sempre é
efectuada da mesma forma, uma vez que existem diversos tipos de procedimentos que se
podem seguir para a formação de contratos entre ambas as partes. Dentro dos tipos de
procedimentos possíveis, são apenas explicitados, resumidamente, os considerados mais
relevantes, tais como o ajuste directo, o concurso público e o concurso público por prévia
qualificação.
No ajuste directo a entidade adjudicante convida directamente uma ou várias entidades para
apresentarem as suas propostas. Apresentadas as propostas, a entidade adjudicante pode
ainda negociá-las e escolher a que melhor se adequa à obra em questão, de maneira a,
posteriormente celebrar um contrato. Contudo, segundo o Artigo 19º. Do DL-nº.18/2008, este
tipo de procedimento apenas se pode efectuar para a execução de obras públicas de valores
inferiores a € 150.000, salvo a excepção da entidade adjudicante ser o Banco de Portugal,
onde esse valor pode ascender a € 1.000.000.
Quanto ao concurso público, o procedimento é mais lento. Primeiramente, o concurso é
publicitado no Diário da República e, geralmente também no Jornal Oficial da União Europeia
(JOUE). Quanto ao JOUE, o código de contratos públicos autoriza a não publicação do
concurso no mesmo, em alguns casos legalmente previstos e quando a aplicação do ajuste
directo é permitida (Marques, Gestão de Empreendimentos e Contractos - Código de Contratos
Públicos, 2010). Após o anúncio, as empresas interessadas têm de requerer as peças do
concurso e o programa do mesmo mediante um pagamento que será devolvido posteriormente.
No referido programa, estão estipuladas todas as datas e prazos que correspondem às
diversas fases do concurso. Seguidamente, dá-se a elaboração e apresentação das propostas
para sua posterior avaliação. Após a avaliação, a entidade adjudicante pode ainda negociar as
propostas antes de se decidir por uma das opções de escolha, permitindo deste modo, que as
empresas procedam a algumas alterações. Por fim, o procedimento termina com a escolha da
empresa que irá ser a entidade adjudicatária.
O concurso público por prévia qualificação é um processo muito semelhante ao do concurso
público normal. No entanto, na fase de candidatura as entidades necessitam de provar que
reúnem todas as qualificações e habilitações necessárias exigidas para a realização da obra
em questão.
É ainda relevante mencionar, que no caso de se tratar de concursos públicos, cumpre à
entidade adjudicante definir um intervalo de valores para os quais as propostas sejam
consideradas aceitáveis. O valor mais elevado contemplado no intervalo, que corresponde ao
montante máximo pelo qual se pode adjudicar uma obra, é designado por preço base da obra e
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assim denominado no Código dos Contratos Públicos. Este valor representa o preço que a
entidade adjudicante pagaria caso a obra fosse directamente adjudicada a uma empresa do
estado. Por outro lado, o valor mais baixo contemplado no referido intervalo é denominado pelo
preço anormalmente baixo, que nos casos de Obras Públicas, corresponde a 40% do preço
base (Marques, 2010).
No entanto, à semelhança do que tem vindo a acontecer nos restantes países da Europa, temse verificado nas últimas duas décadas em Portugal, uma desintervenção do Estado na
economia. Por consequência, verifica-se que tanto na prestação de alguns serviços públicos
como também na construção de edifícios pertencentes ao Estado e na exploração dos
mesmos, têm-se criado parcerias público privadas (PPP). Desta forma, as PPP são, citando o
DL n.º86/2003: “O contrato ou a união de contratos, por via dos quais entidades privadas,
designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro
público, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação de uma
necessidade colectiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela
exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado”.
Deste modo, é possível criar uma relação “win-win” entre a entidade estatal e o parceiro
privado, onde o estado transfere alguns riscos para o parceiro privado na execução do negócio,
e a este é dada uma boa oportunidade de negócio, o que faz com que as PPP estejam na
origem de algumas das maiores obras do país.

2.3

Estrutura de mercado

O mercado da construção é constituído essencialmente por quatro segmentos principais,
designadamente: o da engenharia civil, que engloba todo o tipo de obras especiais como, por
exemplo, pontes, estádios, barragens, entre outras; o das vias de comunicação e transportes,
que engloba as infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias, entre outras;

o de edifícios

residenciais e o de edifícios não residenciais. Este último geralmente está dividido em edifícios
não residenciais públicos, tais como hospitais e escolas, e edifícios privados como são os
casos dos edifícios de escritórios. Actualmente, todos os segmentos do sector estão em crise
com excepção dos edifícios não residenciais públicos, devido ao programa vigente de
reabilitação de edifícios escolares.
Assim, perante a situação no sector da construção, as empresas sentiram necessidade de
delinear novas estratégias. Se na década de 90 as empresas portuguesas estavam mais
viradas para o mercado nacional, actualmente a internacionalização é um factor chave nas
estratégias das mesmas. Segundo alguns dados disponibilizados pela Associação Nacional de
Empreiteiros de Obras Públicas (ANEOP) sobre o estudo “O Poder da Construção em Portugal
– Impactos 2009/2010”, cerca de 70% das 50 maiores empresas do sector estão presentes fora
de Portugal, sendo que 86% de volume de negócios internacionais é realizado apenas pelas 10
maiores empresas. Acresce a isto que metade das empresas inquiridas, no referido estudo,
afirma querer fortificar esta presença a nível internacional, principalmente, nos mercados
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africanos de língua portuguesa, Norte de África e Leste Europeu. Contudo, segundo a
informação disponível nos websites das maiores empresas portuguesas, existem outros
mercados que se estão a tornar também muito atractivos como os da América latina, mais
precisamente, os do Brasil e México.
Por outro lado, as empresas optaram também por tomar medidas relativamente à diversificação
das actividades. Neste campo, as empresas estão mais focadas na integração de actividades
ao longo do ciclo de vida do produto, desde os materiais de construção até à exploração dos
activos edificados (Deloitte./Aneop, 2010). Assim, analisando as 20 maiores empresas
escolhidas pela Revista Exame “Maiores e Melhores 2009” (das quais só foi possível obter
dados de 19), e dividindo as actividades das construtoras em quatro áreas de negócio
consideradas mais relevantes chegou-se ao quadro 6 seguinte:
Quadro 6: Áreas de negócio (% de empresas presentes nos sectores)
Engenharia e Construção

Concessões e Serviços

Indústria e Energia

Imobiliário

100%

83%

72%

89%

Ao analisar o quadro 6, acima apresentado, é possível verificar que para além da área de
negócio engenharia e construção, que naturalmente todas têm, 83% das empresas em estudo
desenvolvem actividades na área de concessões e serviços, 72% têm projectos ao nível de
indústria e energia e 89% estão inseridas no mercado imobiliário.
No que diz respeito à área de concessões e serviços, é comum a utilização do modelo das
parcerias público-privadas, acima referido no presente trabalho. Assim, as empresas não
fazem apenas os investimentos necessários para a realização de determinada infra-estrutura,
como também executam as obras e ficam encarregues da sua exploração, prestando os
serviços públicos para os quais, as infra-estruturas estão destinadas. Esta exploração decorre
durante um período de tempo, geralmente longo, de maneira a que no fim do período acordado
seja possível restituir o dinheiro investido, bem como a margem de lucro apropriada. Este
modelo é também aplicado em situações nas quais as empresas associam desafios ambientais
a oportunidades de negócio. Exemplo disto é o caso do grupo Mota-Engil que possui uma
empresa que se dedica às concessões no âmbito da gestão de resíduos sólidos (SUMA) e
outra que se dedica aos serviços de água e saneamento (INDAQUA).
Quanto à área da indústria e energia, verifica-se que grande parte das empresas do sector têm
participações em negócios relacionados com produtos a aplicar na construção como, por
exemplo: carpintarias, construções metálicas, fabrico de produtos betuminosos, painéis
solares, entre outros.
No que concerne ao imobiliário, a generalidade das empresas aproveita o seu know-how
adquirido ao longo do tempo na realização de obras para terceiros, e aplica-o em favor de si
próprias, promovendo empreendimentos imobiliários, obtendo as margens geradas pela
actividade da construção e ainda do negócio da promoção imobiliária.
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Posto isto, ao incluir nos seus portefólios este tipo de actividades, as empresas de construção
conseguem suavizar os seus picos de receitas resultantes das variações das encomendas ao
longo do tempo, dado que o sucesso das outras actividades não depende directamente das
encomendas de obras efectuadas à empresa “mãe”. Para além de que, quando se tratam de
negócios que englobam concessões sob forma de PPP, uma empresa está a assegurar, de
certa forma, receitas estáveis durante longos períodos de tempo.
Contudo, se por um lado muitas empresas optam por diversificar as suas actividades, por outro
lado, verifica-se também a existência de empresas no mercado português, que para ganharem
quota de mercado, especializam-se apenas numa área da engenharia. Assim, a estratégia
destas empresas passa por aumentar a probabilidade de serem contratadas para executar
obras de determinado tipo específico, pelo facto de ser a sua especialidade e permitir a
diferenciação das restantes. Isto deve-se ao facto de haver menos empresas especializadas
nesse serviço específico e mais empresas que, apesar de executarem esse serviço, não são
apenas especializadas nele. Exemplos disto são, o caso da Conduril que opta por executar
apenas vias de comunicação ou da Tecnasol que se dedica exclusivamente à execução de
obras relacionadas com a área da geotecnia e fundações.
Importa ainda mencionar que, dada a dimensão do território Português e apesar das empresas
já se expandirem além fronteiras, verifica-se uma certa concentração e consolidação nas
empresas de construção portuguesas. Atrás neste subcapítulo, foram enunciadas algumas das
estratégias utilizadas pelas empresas de forma a ganharem dimensão e competitividade. No
entanto, tem-se verificado que para ganharem quotas de mercado, algumas empresas de
construção em Portugal, à semelhança do que tem vindo a acontecer noutros sectores,
recorrem a fusões e aquisições. Exemplos disto são: a aquisição em 1999 da Engil por parte da
empresa Mota & Companhia, tornando-se na Mota-Engil, a maior empresa do sector; a
empresa Edifer que adquiriu, em 2006, a totalidade do capital de uma empresa especializada
em Geotecnia e Fundações já mencionada neste trabalho, a Tecnasol; e, em 2007, a aquisição
da empresa Construções Abrantina por parte do grupo Lena Construções.
Por outro lado, em caso de necessidade, as construtoras optam por uniões pontuais, isto é,
agrupam-se em consórcios para executar determinada obra ou parte dela. Nestes casos, não
se tratam de operações de fusão ou de aquisição, mas sim de união de esforços para um
projecto concreto. Deste modo, as empresas ganham dimensão ou complementam as
actividades em que cada uma é mais experiente, de modo a concretizar o empreendimento ou
mesmo a explorá-lo. É o caso dos consórcios formados para a construção das infra-estruturas
da linha de comboio de alta velocidade, como por exemplo, o liderado pela empresa espanhola
FCC que engloba diversas empresas entre as quais a Conduril (Maiores & Melhores , 2009), ou
o consórcio liderado pela Brisa na qual as empresas Soares da Costa e Edifer fazem também
parte integrante (Grupo Edifer, 2009). Neste último caso, verifica-se um consórcio em que duas
empresas construtoras, entre outras, se unem para executar as obras das infra-estruturas e
uma terceira, a Brisa, entra na exploração do negócio.
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Contudo, note-se ainda, que nem sempre as fusões e aquisições são utilizadas para ganhar
posição no mercado português. Recentemente, as empresas Mota-Engil e Opway, uniram-se
para a compra de uma participação numa empresa de construções e obras públicas no México,
de modo a beneficiarem de um programa de infra-estruturas do governo mexicano e assim
fortificarem as suas posições nesse mercado (OPWAY, 2010).
Assim, através da internacionalização e da diversificação de actividades, as empresas
portuguesas conseguiram evidenciar um forte crescimento das suas actividades, a par de uma
redução dos quadros de pessoal, o que se traduziu em ganhos significativos de produtividade
(Sequeira, 2006).
Finalmente, com o objectivo de indicar as empresas de maior dimensão no sector, é
apresentado o quadro 7, com as 20 maiores empresas, em termos de volume de negócios, a
actuar no mercado Português:

Quadro 7: Vinte maiores empresas de construção em Portugal
Classificação por volume de vendas

Empresas

1

Mota-Engil

2

Teixeira Duarte

3

Soares da Costa

4

Opway

5

ZAGOPE

6

Somague

7

Edifer

8

Monteadriano

9

MSF

10

Conduril

11

Lena

12

Casais

13

CME

14

FDO

15

Ensul Meci

16

Construtora Abrantina

17

Contacto

18

Avelino F. & Agrela

19

Tecnovia

20

Construtora San José

Fonte: (Maiores & Melhores, 2009)
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2.4

Os números do sector da construção

De forma a melhor compreender os números da construção considera-se relevante evidenciar
a importância do mercado relacionado com o sector da construção e obras públicas. De acordo
com o estudo levado a cabo pela parceria ANEOP/Deloitte. “O Poder da Construção em
Portugal – Impactos 2009-2010”, o cluster do sector da construção é responsável por 28% do
VAB nacional e emprega 20% da população activa em Portugal. Sabe-se também, que uma
das condicionantes ao crescimento do sector é a dificuldade na obtenção de financiamentos
para a habitação.
No entanto, o crédito concedido ao sector da construção e às actividades imobiliárias
corresponde a 60% do crédito concedido à totalidade das empresas em Portugal e o crédito à
habitação corresponde a 80% do crédito concedido a particulares. Em suma, o crédito
referente à habitação, construção e actividades imobiliárias representa 70% do crédito total.
Note-se ainda, que a formação bruta de capital fixo (FBCF) relativa à construção representa
50% do FBCF total e 11% do PIB nacional (Deloitte./Aneop, 2010)1.
Postos estes números iniciais, verifica-se a extrema importância que o papel do sector da
construção tem na economia nacional. Seguidamente, são explicitados de forma mais
detalhada os números relativos ao sector:
Uma vez que este trabalho foi executado durante o ano de 2010 e visto ainda não ser possível
constituir um balanço anual, considera-se importante prestar atenção aos números do sector
no ano anterior, 2009, para posteriormente se proceder à análise dos números já conhecidos
de 2010.
Note-se ainda que se considerou, que os números mais importantes a referir acerca do sector
estão relacionados com a produção e empregabilidade do sector.
Como anteriormente mencionado, durante os últimos anos, a economia portuguesa têm-se
debatido contra uma crise própria. Este facto teve como consequência uma diminuição de
investimento em vários sectores, com um impacto em especial na construção cuja redução foi
de 12% (FEPICOP, 2010).
Para além disto, após a crise financeira de 2008, verifica-se uma dificuldade acentuada na
execução de negócios, nomeadamente ao nível de vendas, rendibilidades e acessos a créditos
para financiamentos. Tal facto tem como consequência um abrandamento da carteira de
encomendas de cerca de 2,9% e dos meses de produção, que baixaram 0,9 meses, o que
representa uma variação muito negativa no ritmo de produção. A comprovar isto, verifica-se
uma quebra de produção na indústria de cimentos de 15% nas vendas durante o ano de 2009
(FEPICOP, 2010).
No que toca aos diferentes segmentos do sector, a construção residencial foi a mais afectada
em 2009, devido, entre outros factores, às dificuldades económicas de muitas famílias neste
1

Sumário executivo do estudo “O poder da Construção em Portugal – Impactos 2009/2010” acedido em www.aneop.pt.
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contexto de crise. Assim, a diminuição da produção nesta actividade foi de 22%, em 2009. Já o
investimento novo em habitação, medido através dos licenciamentos nas respectivas câmaras,
teve uma recessão de 45% (FEPICOP, 2010).
Em relação aos edifícios não residenciais, a sua produção também foi influenciada
negativamente pela conjuntura económica, principalmente no que respeita ao investimento
privado. Deste modo, a produção neste segmento diminuiu cerca de 17% em 2009, sendo que
a área licenciada reduziu 30% (FEPICOP, 2010).
Por outro lado, ainda respeitante a edifícios não residenciais mas resultantes de investimentos
de cariz público, devido às medidas anti-crise aplicadas, a produção sofreu um aumento da
ordem dos 5,5% (FEPICOP, 2010). Esta variação deve-se, sobretudo, ao programa de
reabilitação de escolas no âmbito do programa “Parque Escolar”. No entanto, dado que a
parcela de investimento privado é muito superior à parcela de investimento público, a variação
positiva de 5,5% não tem grande expressão, pelo que no total dos edifícios não residenciais
resulta uma quebra de 10,5% (FEPICOP, 2010).
Quanto à área de engenharia civil, deu-se um aumento do valor dos concursos públicos de
cerca de 50% face ao ano anterior. Facto que se deve ao arranque de alguns projectos do
Estado, bem como o desenrolar de trabalhos iniciados no ano anterior. Por fim, estima-se que
em 2009, a produção das actividades de engenharia civil tenha aumentado cerca de 5%. As
decisões respeitantes ao arranque de alguns projectos podem ser explicadas pelo facto de
2009 se ter tratado um ano de eleições, o que poderá ter influenciado algumas decisões
políticas tomadas.
É relevante relembrar que, não só as quebras nas vendas, mas também os atrasos nos
pagamentos feitos às empresas e as fortes dificuldades de obtenção de créditos, podem ser
factores muito contributivos para as dificuldades financeiras das empresas do sector.
No que diz respeito aos postos de trabalho associados ao sector da construção, diminuíram
8,8% em 2009 face ao ano anterior, fazendo com que o número de desempregados do sector
da construção passasse a constituir 14,2% do número de desempregados totais (FEPICOP,
2010).
No ano de 2010, o sector da construção continua a apresentar uma variação negativa de
desempenho nas várias vertentes.
Segundo um inquérito realizado pela FEPICOP em colaboração com a União Europeia, o
Índice de Confiança na Construção registou uma queda de 10,6% no segundo trimestre de
2010 face ao mesmo período do ano anterior. Facto que é consequência de um abrandamento
de 16,7% no que diz respeito à carteira de encomendas e de uma descida de 6,8% das
perspectivas de criação de postos de trabalho.
Em seguida é apresentada a figura 7, que apresenta os resultados do inquérito referido:
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Figura 7: Evolução das opiniões dos empresários
Fonte: FEPICOP/UE

Ainda no que diz respeito à confiança dos empresários no sector da construção, segundo
dados da Comissão Europeia, em Portugal regista-se uma quebra de 9,1% face à subida de
11,2% apresentada pela média dos vinte e sete países pertencentes à União Europeia. Este
diferencial face à figura anterior, deve-se ao facto das carteiras de encomendas em Portugal
apresentarem uma variação negativa de 16,4%, enquanto, em média, relativamente aos vinte e
sete países da União Europeia é apresentada uma variação positiva de 6% (FEPICOP, 2010).
Assim, de modo a melhor ilustrar os dados mencionados, apresenta-se, em seguida, a figura 8:
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Figura 8: Comparação do indicador de confiança na construção em Portugal e nos 27 países da UE
Fonte: Comissão Europeia /FEPICOP

No que se refere à produção, as quebras intensificam-se, e o segmento que apresenta piores
resultados é o da Engenharia Civil. Desta forma, verifica-se que entre Setembro de 2009 e
Maio de 2010 houve uma redução de 25,4% comparativamente com o mesmo período do ano
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anterior. Importa mencionar que a queda verificada na produção é bastante inferior à de
adjudicação de obras públicas que, por sua vez, é de cerca de 60,7% em termos de valor
(FEPICOP, 2010).
Contudo, na promoção de obras públicas, devido às medidas anti-crise já referidas
anteriormente, nomeadamente durante a 3ª fase do concurso da promoção do programa de
reabilitação de edifícios escolares, verificou-se um grande aumento. Aumento este que foi de
25,6% no valor total das obras promovidas nos primeiros 5 meses de 2010, face ao mesmo
período do ano anterior (FEPICOP, 2010).
Índice produção de engenharia civil (Índice 100 =2000)
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Figura 9: Índice de produção: segmento engenharia civil
Fonte: FEPICOP

Ao analisar a figura 9, na qual está representado o índice de produção, no segmento de
engenharia civil, os números apresentados podem-se justificar, não só através do excesso de
concorrência que ocorre para o reduzido número de concursos, mas também devido aos
atrasos existentes na liquidação de pagamentos e à crise dos outros sectores.
Relativamente à construção de edifícios pode-se verificar também, pelos dados da figura 10,
uma redução no índice de produção. No que diz respeito aos edifícios não residenciais, a
redução é de 13,5% no trimestre com término em Maio face ao mesmo período no ano anterior.
Todavia, há que ter presente que as realidades entre os índices de produção no sector público
e o índice de produção no sector privado são bastante díspares. Enquanto no sector privado,
se verifica uma quebra acentuada, na ordem dos 25,9%, no sector público observa-se um
incremento do índice de produção na ordem dos 8,9%. Este valor deve-se fundamentalmente
às primeiras fases do programa de reabilitação dos edifícios escolares já mencionado.
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Figura 10: Índice de produção de edifícios
Fonte: FEPICOP

Quanto aos edifícios residenciais, como mostra a figura 11, deu-se uma descida de 20,6% no
índice de produção no trimestre que termina em Maio. Esta situação pode ser explicada pelas
dificuldades ainda existentes no mercado imobiliário no que concerne à venda de habitações.
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Figura 11: Índice FEPICOP de produção de edifícios residenciais
Fonte: FEPICOP

Deste modo, tanto o emprego na construção, como as remunerações associadas a este sector
apresentaram também uma diminuição.
A figura 12 ilustra as variações destes parâmetros entre os meses de Maio 2008 e Maio 2010.
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Figura 12: Índices de emprego e remunerações na construção, variações homólogas em %
Fonte: INE

Relativamente ao emprego na construção, no período considerado no gráfico, verifica-se um
decréscimo na taxa na ordem dos 8% (INE, 2010). Cumpre ainda referir que o número de
desempregados provenientes da construção em 2010, corresponde a 14,4% do total, sendo
que este valor cresceu cerca de 2% desde o início do ano (FEPICOP, 2010).
Quanto às remunerações, entre os meses de Maio de 2009 e 2010, apresentaram uma
variação negativa de 7,3%.
Por fim, após a apresentação dos números anteriores, pode-se compreender que o sector da
construção e obras públicas é, realmente, muito importante para a economia de Portugal.
Posto isto, dado ser evidente a existência de uma crise no sector, com relevância para a crise
económica num país, considera-se, que seria importante criar medidas, que sejam sustentáveis
e que estimulem o crescimento deste sector, de modo a influenciar também, de forma positiva,
a restante economia.
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CAPÍTULO 3  MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO
Neste capítulo, começa-se em primeiro lugar por fazer uma breve referência à evolução do
conceito medição de desempenho, onde se apontam algumas necessidades que levaram a
essa evolução. Em seguida, são ainda mencionados alguns dos sistemas de medição
avaliação de desempenho mais utilizados na área da construção nos últimos anos e
apresentadas algumas plataformas utilizadas actualmente. Expõe-se também, o processo de
escolha e implementação dos indicadores de desempenho.

3.1

Definição

Para compreender melhor a evolução e as contribuições da medição de desempenho, são
primeiramente abordados alguns conceitos considerados relevantes.
No presente estudo considera-se “desempenho” como um conceito fundamental. Afinal, o que
é o desempenho? Para Lebas (1995), desempenho é “a boa gestão do modelo casual que
conduz à realização atempada dos objectivos previamente declarados, respeitando as
restrições impostas pela empresa, situação e responsáveis pela tomada de decisão”. Assim, o
desempenho de uma empresa traduz-se no conjunto de resultados de todas as actividades
consideradas relevantes e que permite, por sua vez, avaliar a eficácia do cumprimento dos
objectivos estabelecidos. Contudo, é necessário definir quais os critérios que irão reger a
avaliação de determinado desempenho.
Quanto ao conceito “medição”, é segundo Lebas (1995), “a transformação de uma realidade
complexa numa sequência limitada a símbolos que possam ser comunicados e repetidos em
circunstâncias semelhantes”. Ora, a medição torna-se num elemento imprescindível na acção
de gerir, uma vez que para tomar decisões é necessário que haja medições (Lebas, 1995).
As duas descrições acima referidas, levam-nos ao conceito de “medição de desempenho”,
que pode ser visto como o processo que determina qual o sucesso de uma organização no
cumprimento dos seus objectivos (Kagioglou et al., 2001). Desta forma, ao implementar um
sistema de medição de desempenho numa empresa obtém-se a informação-base necessária a
um processo de gestão de desempenho (Kagioglou et al., 2001).
A figura 13 apresenta a relação entre a medição e a gestão de desempenho.
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Figura 13: Processo gestão/medição de desempenho
Adoptado de: (Kagioglou et al., 2001)

A gestão de desempenho é um processo cujo objectivo é “fornecer um sistema, em circuito
fechado, de controlo pró-activo, no qual as estratégias corporativas e funcionais são
implantadas em todos os processos de negócio, actividades e tarefas de pessoal e cujo
feedback é obtido através do sistema de medição de desempenho, de modo a fornecer
informação que sirva de suporte às decisões de gestão” (Bititci et al., 1997). A figura 14,
apresentada de seguida, pretende ilustrar de melhor forma o objectivo da gestão de
desempenho.

Figura 14: Ciclo fechado de controlo pró-activo e feedback para a gestão de desempenho
Adoptado de: (Bititci et al., 1997)
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Ao compreender estes conceitos, pode-se afirmar que, tanto a gestão, como a medição de
desempenho associado, têm uma grande importância na vida das empresas, dado que os seus
resultados têm consequências muito positivas nas mesmas, tais como, atrair futuros
investidores e empregados de alto calibre, isto é, formados com distinção, ou até mesmo,
acrescentar valor às acções da própria empresa.

3.2

Evolução da medição de desempenho

Qualquer acção que necessite de gestão ou controlo implica também o conhecimento do
estado em que se encontra essa acção. Isto é, se está ou não de acordo com o inicialmente
planeado, para poder agir em conformidade. Deste modo, é legitimo assumir que desde que
existe o conceito gestão, a análise de desempenho é uma parte integrante desse conceito
(Bassioni et al., 2004). Como tal, não é possível dizer ao certo quando começou realmente a
preocupação com estas matérias.
Assim, de acordo com a literatura da especialidade, os primeiros procedimentos de medição e
controlo apareceram na primeira metade do século XIX, nos Estados Unidos da América, com
as empresas de transporte ferroviários e fábricas de têxteis. Exemplo disto, foi a empresa
Lyman que desenvolveu um procedimento que lhes permitia monitorizar a eficiência das suas
fábricas na conversão de matérias-primas em bens de consumo. Já a empresa de transportes
ferroviários norte americana foi mais longe, e dada a sua dispersão geográfica, desenvolveu
um sistema de controlo que avaliava a performance de todas as suas subunidades,
independentemente da sua localização geográfica.
Vivia-se então numa época em que as capacidades de produção das fábricas eram limitadas
face à procura existente, e como consequência disto, estes modelos foram aplicados nos
diversos sectores com o objectivo de aumentar a quantidade a produzir e diminuir os tempos
de produção, de modo a que, na década de 1880, começou a aparecer a produção e
distribuição em massa.
No entanto, nesta altura, o desempenho era medido principalmente em termos da
produtividade e, com a evolução dos tempos, a oferta produzida começou a conseguir
satisfazer a procura existente. Perante este facto, surgiu alguma competitividade entre as
empresas e as preocupações empresariais passaram a dar maior ênfase aos custos
operacionais (Kaplan, 1984). Dada esta preocupação, o movimento científico de gestão da
indústria americana propôs um novo modelo para incrementar a produtividade que tinha como
base pagar aos trabalhadores por cada peça produzida, para além de prémios aos
trabalhadores mais eficientes. Deste modo, havia um estímulo para os trabalhadores se
tentarem superar, em vez de se limitarem a fazer o seu trabalho. Este novo modelo permitiu
controlar os custos de melhor forma.
Mais tarde, em 1903, a família DuPont, juntou as suas pequenas empresas, formando assim
uma empresa com actividades diversas. A nova empresa DuPont passou a ter necessidade de
desenvolver um esquema de organização diferente do tradicional. Assim, optou por dividir
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todas as diferentes actividades (vendas, finanças, …) em departamentos, de modo a que os
gestores de cada departamento ficassem especialistas na respectiva área e optimizassem o
desempenho da mesma. A maximização de desempenho de todos os departamentos teria,
como consequência, uma optimização de desempenho total da empresa. Este facto levou
ainda a que se começassem a fazer comparações internas entre os desempenhos dos
diferentes departamentos. Com isto, surgiu um sistema de medição baseado no “Return on
Invesment” (ROI), que servia de indicador de eficiência departamental, bem como de
desempenho financeiro da empresa como um todo. Cumpre ainda referir, que a empresa
General Motors, teve bastante influência no desenvolvimento e na evolução deste modelo
(Kaplan, 1984).
Posteriormente, por volta de 1950, desenvolveram-se ainda dois novos modelos: o Método dos
Cash-flows descontados (CFD) e o “Residual Income” (RI), mas que, contrariamente ao
primeiro, não tiveram tanto sucesso (Kaplan, 1984).
Após todos estes desenvolvimentos, na década de 80, percebeu-se que as medições de
desempenho, efectuadas até então, tinham sido baseadas apenas em medições financeiras de
relatórios passados. Desta forma, estas informações relatavam apenas o desempenho de
períodos do passado histórico e não forneciam informação actualizada acerca do desempenho
das organizações, algo considerado muito importante para tomar melhores decisões
(Kagioglou et al., 2001). Para além disso, as análises de desempenho que assentam
simplesmente em dados financeiros, não apuram quais as causas que levaram a organização a
obter esses valores de desempenho (Kagioglou et al., 2001).
Assim, após um longo período de dependência de medidas de desempenho de natureza
financeira, começaram a surgir novos modelos de medição de desempenho, que procuravam
não só incluir medições não financeiras, mas também informações relativas ao desempenho de
cada área, de modo a saber onde se intervir, caso se considerasse necessário. Foi então que
Keegan et al. (1989) dividiram as medidas de desempenho em dois grupos. As medidas
associadas a custos e as restantes, sendo que as últimas estariam relacionadas com
elementos como o tempo, qualidade, processo e flexibilidade. Em 1990, Dixon reconheceu que
os sistemas de medição de desempenho deveriam identificar as áreas nas quais havia
possibilidades de melhorar o desempenho e que isso deveria ser feito através de questionários.
Por volta de 1993, Kaplan e Norton desenvolveram um sistema balanceado de medição de
desempenho o “balanced scorecard” que sugeria quatro vertentes de medição de desempenho:
financeira, cliente, processos internos e inovação. Mais tarde, Neely e Adams, consideraram
que a medição de desempenho devia dar prioridade às necessidades e contribuições de todos
os intervenientes e só depois é que se devia atender às estratégias e processos, pelo que
desenvolveram a pirâmide de desempenho (Bassioni et al., 2004). Cumpre ainda mencionar
que nesta síntese da evolução de desempenho, apenas se faz referência aos modelos
considerados mais conhecidos e que tenham tido maior adesão por parte das indústrias, no
entanto, muitos outros são referenciados na literatura.
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Quanto à indústria da construção, por ser orientada para os projectos, em que cada um
funciona como um protótipo, começou por se medir o desempenho das empresas apenas em
função de cada projecto. Inicialmente, os projectos eram analisados apenas com base no
tempo, custo e qualidade, contudo nos dias de hoje, aspectos relacionados com a segurança,
saúde, formação dos recursos humanos, entre outros, também podem ser apontados como
factores importantes no desempenho de uma empresa. Apesar disto, as empresas de
construção continuam a ter bastante dificuldade em aplicar indicadores de desempenho, devido
às suas especificidades. Na realidade, o facto de se tratar de uma indústria muito tradicional
com grande inércia face a mudanças e que emprega mão-de-obra flutuante e pouco qualificada
dificulta a implementação de sistemas de medição de desempenho. Deste modo, muitas
empresas deste sector, optam por utilizar indicadores de desempenho mais simples que têm
como consequência a medição de desempenho mais focalizada no projecto e num prazo mais
reduzido, ao invés de se focalizarem nas necessidades do total da empresa a médio e longo
prazos (Lantelme, 1994).
Verifica-se ainda, a existência de mudanças que ocorreram ao longo do tempo e que se
reflectiram no sector empresarial e também na construção. Isto foi o caso da evolução das
tecnologias informáticas, dos diferentes papéis das empresas nas sociedades, dos requisitos
de qualidade dos produtos, das exigências da procura, e até do aumento da competitividade
empresarial que hoje se dá a um nível global (M Samson, SD). Contudo, embora estas
mudanças tenham estimulado o desenvolvimento e a investigação das matérias relacionadas
com a gestão e medição de desempenho, dado a complexidade do tema, ainda não existe uma
fórmula exacta que tenha criado consenso entre todos para a sua aceitação e que consiga
realmente apurar o exacto desempenho de uma empresa. Assim, dado que as empresas têm
de se preocupar com parâmetros globais como o impacto da empresa na sociedade e a
satisfação de todas as partes envolvidas, torna-se necessário arranjar sistemas que procurem
medir, o melhor possível, o desempenho de uma empresa integrando as performances dos
vários projectos.

3.3

Indicadores de desempenho

3.3.1 Classificação de indicadores
Antes de qualquer medição e análise existe um factor fundamental a ter em conta. O que medir
e analisar? E como quantificar essas medições? Trata-se de questões importantes, visto que
se forem efectuadas medições de forma errada, ou mesmo medidas acções que não tenham
influência no desempenho total, podem-se obter informações que levem a tomar outras
decisões, que não as mais correctas. Assim, de forma a tentar medir o desempenho de uma
empresa, procede-se à escolha de indicadores de desempenho.
Os indicadores são, assim, utilizados com a finalidade de quantificar a eficácia ou eficiência
dos processos em que são aplicados. A eficácia, respectivamente ao cumprimento dos
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requisitos dos clientes e a eficiência está associada à gestão apropriada dos recursos para
atingir um determinado grau de satisfação do cliente (Neely, 1999).
Pode-se assim definir indicador de desempenho como uma compilação de dados de medidas,
que permite conhecer o estado dessa acção, normalmente representado em forma de rácio.
Contudo, há que ter em atenção que as compilações podem conter dois tipos de medidas, as
qualitativas e as quantitativas. O primeiro tipo é composto por medições baseadas em dados
qualitativos que, segundo Cox et al. (2003), são descrições de experiências, situações,
pensamentos, entre outras. Quanto às segundas, trata-se de medidas objectivas, que através
de fórmulas matemáticas, são possíveis quantificar.
Quanto ao modo de agregação, diversos autores têm sugerido diferentes classificações.
Primeiramente podem ser distinguidos em indicadores de qualidade e de produtividade, onde,
os primeiros se relacionam com a eficácia da empresa em cumprir os compromissos e os
segundos traduzem a eficiência da obtenção dos resultados (Lantelme, 1994). Em seguida,
divide os indicadores de desempenho em dois grupos distintos, os de desempenho específico
e os de desempenho global. Os indicadores de desempenho específico, obtêm informações
relativas a actividades e processos específicos da empresa, através dos quais, permitem
delinear estratégias de controlo e melhoria dos mesmos. Quanto aos indicadores de
desempenho global, pretendem avaliar um ambiente mais alargado através da comparação
com outros ambientes, como o desempenho de ambas as empresas do mesmo ou de outros
sectores.
Por outro lado, para Kaplan e Norton, 1997, os indicadores são agrupados em indicadores de
resultado e vectores de desempenho, sendo que, os primeiros verificam se as estratégias
globais e acções de curto prazo estão a decorrer de acordo com os objectivos predefinidos, e
os segundos, por seu lado, são mais específicos, referindo-se, sobretudo, a áreas de negócio,
reflectindo as suas estratégias de forma isolada e fornecendo informações importantes para a
elaboração de previsões (Kaplan & Norton, 1997).
Para Alarcón et. al. (1994), os indicadores de desempenho dividem-se em três grupos:
indicadores de resultados, de processos e variáveis. Os indicadores de resultados visam
quantificar o sucesso atingido pelo empreendimento em causa, os de processos procuram
medir o desempenho das actividades mais importantes, quer para o empreendimento, quer
para a empresa, e os variáveis dizem respeito às estratégias e decisões que não estão
directamente relacionadas com as actividades, mas que mesmo assim têm influência no
desempenho global da empresa (Alarcón et al.,1994).
Quanto a Costa (2003), este divide os indicadores em três grupos: estratégicos e operacionais
que contemplam a análise de desempenho da estratégia da empresa; de produto ou processo
que analisam o desempenho das diferentes actividades ou empreendimentos; e os principais e
secundários que avaliam a importância de cada indicador para a empresa (Costa, 2003).
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3.3.2 Implementação de Indicadores
A aplicação de indicadores de desempenho numa empresa deve ter em conta diversos
requisitos. Em primeiro lugar, devem ser identificados os processos que se pretende analisar,
de modo a que, quando se proceder à escolha dos indicadores, estes sejam os mais relevantes
e representativos possíveis.
Para além disso, a obtenção dos indicadores não deve representar custos elevados para a
empresa, nem deve levar muito tempo, pois caso isso ocorra, os dados obtidos fariam apenas
parte do passado, não permitindo fazer uma análise actualizada.
Quanto ao número de indicadores, este deve ser especialmente tido em conta já que se, por
um lado, um indicador individual examina apenas uma parte de uma actividade da empresa, o
que traduz a necessidade de se adoptar vários indicadores, por outro lado, para a obtenção de
desempenho exacto de uma empresa, seria necessária a utilização de um excessivo número
de indicadores, o que dificultaria muito a sua leitura e, portanto, a gestão de desempenho da
empresa (Horta, et al. 2010). Desta forma, deve utilizar-se um número razoável de indicadores,
de forma a obter uma boa aproximação da medição de desempenho.
Outra questão a ter em conta corresponde à independência dos indicadores. Deve existir a
preocupação de garantir que não existe mais que um indicador a representar um determinado
aspecto que se pretende avaliar.
No que respeita à apresentação e aos critérios de cálculo dos indicadores, estes devem ser
explícitos, dado que uma rápida interpretação da informação tem como consequência uma
rápida acção de decisão. Deve ser ainda bastante acessível, dentro dos níveis hierárquicos
pretendidos, com o objectivo de envolver mais colaboradores nos processos e, também, para
que as decisões sejam mais descentralizadas (Costa, 2003).
É ainda de referir que os indicadores devem ser recolhidos em processos de rotina da empresa
de modo a serem experimentados na prática e não serem apenas considerados em teoria.
Desta forma, os quadros de gestão de uma empresa podem tirar maior partido da utilização de
indicadores de desempenho, tendo informação, de forma regular, que permite conhecer melhor
o que se realiza em todas as áreas e que estimula uma melhoria contínua de desempenho.
A aplicação de indicadores de desempenho não só implica que o funcionamento de uma
empresa ocorra de forma organizada, mas também facilita o conhecimento da empresa aos
diversos níveis. Isto deve-se ao facto de um conjunto de indicadores, por tentar medir o
desempenho de diversas actividades realizadas na empresa, detectar quais são as áreas mais
fracas e mais fortes, em termos de desempenho. Com esta informação, os gestores são
estimulados a resolver os possíveis problemas que afectem o desempenho das actividades
que estão com desempenhos inferiores. É possível ainda, com o conhecimento dos
desempenhos relativos às diversas áreas, criar procedimentos que permitam alcançar metas
previamente definidas ou valores considerados de referência. Em seguida é apresentada a
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figura 15, que pretende ajudar a compreender o processo de implementação dos indicadores
de desempenho:

Figura 15: Implementação de indicadores de desempenho
Fonte: (Marques & Monteiro, 2001)

Na aplicação e cálculo dos indicadores de desempenho deve ter-se em atenção a influência
dos factores explanatórios. Estes factores são, geralmente divididos em dois grupos, os
controláveis e os não controláveis e podem servir de base a justificações que expliquem os
resultados obtidos nos diversos indicadores. Exemplo de factores explanatórios não
controláveis são as catástrofes naturais que influenciam os custos operacionais de uma obra,
já os controláveis são factores que se controlam a médio longo prazo e podem ser
exemplificados com

a concentração das vendas por cliente, em que uma empresa pode

escolher aceitar mais projectos do mesmo cliente ou preferir, pelo contrário, dar prioridade a
um determinado requisito e aceitar projectos de outros clientes.
Assim, após a percepção dos resultados dos indicadores, estes são comparados com valores
de referência, normalmente provenientes das boas práticas exercidas pelas melhores
empresas do sector, e com base nisso, é classificado o desempenho de cada indicador.
Deste modo, realça-se a importância da criação de indicadores de desempenho e da sua
aplicação numa empresa, dado que ao fornecerem informações actualizadas e permitirem
fazer comparações com valores de referência ou de outras empresas, estão a viabilizar um
processo de controlo mais eficaz e actual, possibilitando ainda delinear estratégias a longo
prazo e mudar decisões caso o desempenho não esteja de acordo com as perspectivas.
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3.4

Sistemas de medição de desempenho

Apesar de haver muitos sistemas de medição de desempenho, apenas são explicitados neste
trabalho aqueles que se consideram de maior utilização e reconhecimento, quer a nível
nacional, como também a nível internacional. Deste modo, são referidos os sistemas que
recorrem a indicadores de desempenho como, os modelos de indicadores chaves ou “Key
Performance Indicators”, os indicadores balanceados ou “balanced scorecard”, os modelos de
quadro de comando de gestão, os modelos de excelência de desempenho baseados na
qualidade e ainda os modelos de comparação com o padrão de referência ou o
“benchmarking”.

3.4.1 Sistema de indicadores chave de desempenho
Este modelo foi criado com base nos indicadores-chave de desempenho, para medir o
desempenho

e

as

suas

melhorias

na

indústria

da

construção,

por

John

Egan

(ConstructionExcellence, acedido em 2010).
Os modelos de indicadores-chave de desempenho são compilações de medidas dos aspectos
mais importantes, utilizadas para medir o desempenho presente de uma organização e estimálo no futuro.
No sector da construção, estes são, geralmente, obtidos através de inquéritos, quer às
empresas, quer aos clientes.
No entanto, existem algumas críticas relativas aos modelos de indicadores-chave de
desempenho, principalmente, por darem maior ênfase ao desempenho dos projectos do que ao
desempenho global de uma empresa (Kagioglou et al., 2001).

3.4.2 Modelo de “Balanced scorecard” (BSC)
O BSC é um modelo que foi criado em 1993, por Robert S. Kaplan e David P. Norton. Trata-se
de um modelo baseado no conceito de que nenhum indicador por si só consegue transmitir o
desempenho de uma empresa (Epstein & Manzoni, 1997). Deste modo, a utilização de alguns
indicadores permite a medição das actividades operacionais de menor escala, de maneira a
estarem alinhadas com os objectivos estratégicos da empresa. Contudo, actualmente, o BSC
não é visto apenas como um sistema de medição de desempenho, mas também como uma
ferramenta que facilita a gestão e o planeamento do mesmo, reflectindo, em cada momento, a
situação da empresa em que é aplicado.
Assim, de forma a obter uma medição de desempenho, o mais próximo da realidade possível,
é importante incluir elementos não financeiros, bem como analisar, simultaneamente, várias
dimensões. De forma a traduzir a visão estratégica em objectivos e medidas, optou-se pela
utilização de mais três perspectivas que complementassem a financeira. Essas perspectivas
são: clientes, processos internos do negócio e ainda o crescimento e aprendizagem
(Kaplan & Norton, 1996).
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Na figura 16 são ilustradas as quatro perspectivas incluídas no sistema BSC:

Figura 16: Tradução de visão e estratégia: quatro perspectivas

Deste modo, a implementação de um modelo BSC numa empresa pode significar a aquisição
de alguns benefícios para a mesma.
Através da perspectiva financeira, é possível implementar uma estratégia que contribua para o
crescimento de uma empresa. Esta perspectiva, permite a uma empresa perceber qual a sua
situação financeira, e com base nela, actuar da melhor forma, visando uma concretização dos
objectivos financeiros a longo prazo.
Quanto à perspectiva do cliente, pretende perceber quais as melhores formas de gerar valor
para o cliente. Deste modo, pretende-se perceber que decisões tomar de forma a reforçar a
imagem da empresa perante o cliente.
Relativamente aos processos internos, pretende-se aumentar a produtividade mantendo a
qualidade do serviço.
Por último, a perspectiva de aprendizagem e crescimento, promove na empresa um espírito de
melhoria contínua e inovação na produção dos seus serviços.
Através destas perspectivas é possível efectuar uma avaliação e clarificação da visão
estratégica global que facilita a tomada de decisões, como ainda fornece uma visão geral de
desempenho operacional, facilita a comunicação dos objectivos estratégicos e capta a
concentração de todos os intervenientes no seu alcance, através de uma política de inovação,
melhoria contínua e aprendizagem.
No entanto, deve ser tido em conta, que a aplicação deste modelo deve ser analisada caso a
caso, pois os indicadores a utilizar em cada perspectiva devem ser considerados de acordo
com as características das diferentes empresas.
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Refere-se ainda que este modelo foi alvo de algumas críticas que consideraram insuficientes
as quatro perspectivas. Por esta razão, foi alvo de algumas investigações que procuraram
completá-lo ainda mais, incluindo novas perspectivas como a competição, os funcionários, e
ainda para o caso da construção os projectos e fornecedores (Bassioni et al. ,2004).

3.4.3 Modelo de quadro de comando de gestão ou “Tableau de Bord”
Trata-se de um modelo muito semelhante ao anteriormente descrito. Foi criado em França por
volta dos anos sessenta. Baseia-se, à semelhança do BSC, na ideia de tentar perceber as
relações causa-efeito existentes nas empresas. Assim, de modo a compreender essas
relações, torna-se necessário definir a missão e os objectivos da empresa, bem como, os
factores de sucesso para alcançar esses objectivos e, por fim, os indicadores de desempenho,
que, por sua vez, medem o desempenho de acções que constituem os factores de sucesso
(Epstein & Manzoni, 1997).
À semelhança do anterior, também este sofre algumas críticas. Estas devem-se principalmente
ao facto de se considerar que o modelo atribui uma importância elevada às medidas
financeiras, incluindo apenas um número reduzido de medidas não financeiras e ainda, por
considerar as comparações intra-organização mais importantes do que as comparações
externas com as melhores práticas da indústria (Epstein e Manzoni, 1997).

3.4.4 Modelos de excelência de desempenho baseados na qualidade
Nas últimas décadas vários modelos de gestão da qualidade foram utilizados com o objectivo
de melhorar o desempenho. Exemplos destes modelos são os elaborados pela Fundação
Europeia da Gestão da Qualidade (EFQM) ou pelo Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA). Neste trabalho, apenas é realçado o mais utilizado na construção na Europa, o
EFQM. A figura 17 ilustra este modelo.

Figura 17: Modelo de excelência EFQM
Adoptado de: (Bassioni et al., 2004)
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Este modelo divide a empresa em três áreas, a saber: o negócio; os processos-chave do
negócio; e os sub-processos-chave do negócio. Todos estes podem ser aplicados obtendo
diversas informações, tais como, identificar as áreas a melhorar o desempenho, iniciar
projectos de melhoria de desempenho e assegurar o relacionamento de todas as actividades
com os indicadores-chave.
Apesar de serem considerados pelas empresas de construção, modelos de fácil
implementação, foram também, à semelhança do BSC, criticados por alguns autores,
sobretudo, por serem modelos pouco específicos e não darem a devida importância a áreas
como a inovação, marketing, posição estratégica e relações de parceria com fornecedores
(Bassioni et al., 2004). Facto que pode condicionar um pouco a utilização deste modelo, dado
que as áreas referidas são actualmente apostas muito fortes por parte das empresas actuais,
que as utilizam com o objectivo de superar a concorrência.

3.4.5 Sistema de comparação com valores de referência ou “benchmarking”
Este sistema consiste na procura constante das melhores práticas utilizadas nos diferentes
processos de negócio e funções empresariais para, com a sua posterior aplicação, obter
resultados de desempenhos melhorados. Assim, trata-se de um sistema que exige uma atitude
positiva e pró-activa, através da qual se avalia como as outras organizações, departamentos ou
empresas executam determinadas tarefas para posteriormente executá-las de maneira
semelhante de modo a ganhar vantagem competitiva.
Contudo, note-se que para se proceder à procura das novas práticas, deve ser tida em atenção
a ética empresarial, isto é, o respeito pela confidencialidade de informação e pela
individualidade dos parceiros (ICbench, acedido em 2010).
Assim, existem quatro grupos nos quais o “benchmarking” se pode dividir:
“Benchmarking” interno que consiste na comparação de actividades na mesma organização.
Este pode dar-se dentro da mesma unidade de negócio ou ainda dentro do mesmo
departamento, e é algo muito comum nas organizações dos dias de hoje. Processa-se,
geralmente, através da gestão de informação que, por vezes, permite a partilha e a
disponibilização da informação considerada como referência, entre todas as outras áreas.
Deste modo, os departamentos de todas as áreas podem adoptá-la aos seus casos, podendo
melhorar os seus desempenhos.
“Benchmarking” competitivo ou concorrencial que se traduz na comparação entre as
práticas exercidas por empresas directamente concorrentes. Este tipo tem, porém, alguns
obstáculos na partilha de informação, dado a confidencialidade da mesma e as vantagens
competitivas associadas que as empresas querem manter apenas para si próprias.
O “benchmarking” funcional compara actividades semelhantes entre empresas que não são
directamente concorrentes. Este facto dá-se nos casos em que as melhores práticas para
determinadas tarefas se encontram em empresas de sectores diferentes e, por isso, a
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acessibilidade a essas práticas é maior, dado que não é uma empresa directamente
concorrente que detém essas informações.
Por fim, há ainda o “benchmarking” estratégico, que não tem apenas como objectivo utilizar
as melhores práticas mas, sobretudo, melhorá-las. Através deste tipo de benchmarking, são
feitas buscas às melhores práticas respeitantes a quaisquer tipos de funções utilizadas por
empresas de qualquer tipo de sector. O objectivo consiste na procura de práticas que possam
ser adaptadas a novas funções e melhoradas de maneira a contribuir para um desempenho
mais eficaz.

3.5

Sistemas alternativos de medição de desempenho

Neste subcapítulo, pretende-se apresentar ainda alguns sistemas de medição de indicadores,
que também se podem aplicar ao desempenho de empresas. Embora não sejam tão completos
e focados para a análise de desempenho de empresas, trata-se de modelos que muitas vezes
são utilizados neste contexto.

3.5.1 Ranking
O primeiro sistema alternativo exposto é o correspondente aos rankings. Este sistema é muito
utilizado em revistas para ordenarem itens, como é o caso da (Maiores & Melhores , 2009). O
sistema de ranking traduz-se por uma ordenação de vários itens. Contudo, diferencia-se no
conceito matemático de “ordenação” pelo facto de que num ranking é possível colocar dois
itens na mesma posição. Geralmente, o ranking é calculado através ordenação de um
parâmetro apenas, como por exemplo o volume de vendas. Ordenação esta, que pode ser de
forma crescente ou decrescente dependendo dos parâmetros a analisar. No caso de empresas
de construção, ao analisar o volume de negócios interessa avaliar o parâmetro de uma ordem
decrescente. Isto é, a empresa que tiver o maior volume de negócios, ocupa a primeira
posição. Por outro lado, num indicador como o desvio de custos, a empresa que tiver o maior
valor, é a que ocupa a última posição, pois o maior desvio de custos corresponde a um pior
desempenho. Assim, o ranking transmite informações apenas comparativas. Isto é, a
informação do ranking é apenas útil, pois indica a posição de um item em relação aos outros.

3.5.2 Indicadores agregados
Este tipo de sistema alternativo consiste, como o nome indica, na agregação de indicadores
simples. Desta forma, para o cálculo deste indicador de desempenho, é necessário conhecer
os indicadores constituintes, bem como medi-los. É ainda necessário conhecer quais as
contribuições de cada indicador simples, no indicador agregado. Por fim, ao conhecer todos
estes aspectos, procede-se a uma compilação que resulta numa única medida, o indicador
agregado.
No caso de desempenho de empresas, este indicador, agrega vários indicadores simples de
desempenho. Após a compilação destes indicadores, num indicador agregado, uma empresa
possui uma informação global acerca do seu desempenho, bem como percebe qual a
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contribuição de cada processo no seu desempenho. Desta forma, uma empresa pode actuar
de forma geral ou localizada, visando uma melhoria de desempenho.
Este sistema foi utilizado em algumas revistas como é o caso da revista (Maiores & Melhores ,
2009) para elaborar uma lista com as principais empresas de cada sector.

3.5.3 Analise envolutória de dados (Data envelopment analysis) (DEA)
A análise envolutória de dados é uma metodologia introduzida em 1978 por Charnes et
al.(Charnes et al., 1994). Trata-se de uma metodologia útil para todas as organizações que
estão envolvidas em rotinas de benchmarking. Tem como vantagem permitir agregar, à
semelhança do sistema anterior, as várias dimensões da actividade de uma empresa avaliadas
por diversos indicadores de desempenho (Horta et al. , 2010).

Assim, o DEA é uma

abordagem não paramétrica que compara o desempenho de unidades de decisão
relativamente homogéneas. Abordagem esta que encara o desempenho de uma empresa
como a relação entre os produtos gerados pela mesma, os outputs, e os elementos por ela
consumidos com o intuito de serem transformados, os inputs. Desta relação, resultam as
diferentes eficiências, cujas melhores formam uma fronteira de eficiência. Assim, medindo as
distâncias à fronteira definida, as restantes unidades de decisão ficam com uma noção das
suas ineficiências.
Contudo, a grande dificuldade de aplicação deste sistema reside na atribuição de pesos dos
indicadores. Ao aplicar este sistema em unidades de decisão, o algoritmo do DEA, vai definir a
combinação de pesos para os indicadores que seja mais vantajosa para a unidade de decisão
em questão, sendo que em princípio todas as restantes unidades de decisão terão resultados
inferiores a 100%, por não usufruírem da sua combinação mais vantajosa. No entanto, caso
isso não se verifique, significa que existem unidades de decisão que são mais produtivas que a
escolhida, mesmo não usufruindo das suas combinações mais vantajosas (Horta et al., 2010).
Existe ainda uma variante deste sistema que importa mencionar. Apesar de o DEA permitir
definir metas para unidades de decisão com maus desempenhos e sugerir melhorias para a
sua eficiência, para empresas que são eficientes de um ponto de vista de desempenho, e que,
portanto, definem as fronteiras de eficiência, o DEA não propõe metas nem sugestões. Posto
isto, Sowlati (2004), sugeriu um sistema denominado “Análise Envolutória Prática de Dados” ou
“Practical Data Envelopment Analysis” (PDEA), que cria unidades de decisão mais eficientes
que as que definem a fronteira no DEA original. Esta nova fronteira prática que é definida, por
vezes requer a estipulação de variações inputs e outputs, bem como o máximo incremento de
desempenho que se considere realizável. Assim, a nova fronteira prática que é definida, pode
ser estimada por pessoas entendidas no assunto (Sowlati, 2004).

3.6

Plataformas de medição de desempenho actuais

Os sistemas referidos nos últimos subcapítulos têm vindo a ser utilizados em vários países
para medir o desempenho das suas empresas de construção.
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Deste modo, após John Egan ter elaborado uma obra na qual apontava os defeitos da
construção no Reino Unido, surgiu uma organização que aproveitou o seu trabalho de modo a
melhorar o desempenho das empresas de construção, a “Construction Excellence”. Esta
organização optou, primeiramente, por definir parâmetros que permitissem às empresas de
construção fazer uma medição consistente, a “KPIzone”. Após os parâmetros estarem
definidos, o centro de inovação da construção criou uma plataforma, a “KPI Engine”. Esta
plataforma faculta a uma empresa nela inscrita, a possibilidade de comparar o seu
desempenho com empresas semelhantes do mesmo sector e presentes no mesmo mercado,
bem como ter acesso às melhores práticas de benchmarking na indústria da construção
(ConstructionExcellence, acedido em 2010)2.
De forma semelhante, o instituto da construção baseado na Universidade do Texas, nos
Estados Unidos da América criou uma plataforma que, através de inquéritos “on-line”, as
empresas vão actualizando as informações acerca dos seus projectos, políticas e estratégias,
de maneira a terem a possibilidade de se compararem, em tempo real, com empresas
semelhantes inscritas na mesma base de dados.
Tem-se verificado que o impacto destes sistemas na indústria da construção é muito positivo,
pelo que foram elaborados sistemas idênticos em países como o Brasil, Chile, Dinamarca e
Austrália.
Em Portugal, em 2006, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, elaborou um
projecto de indicadores de desempenho e produtividade denominado como: “ICBench:
Benchmarks da Indústria da Construção”. Este projecto é constituído por uma plataforma que
permite fazer uma rápida e correcta avaliação das empresas relacionadas com a indústria da
construção com base num conjunto de indicadores de desempenho e produtividade
específicos. Trata-se de uma plataforma Web que foi elaborada para dois tipos de
funcionalidades. A primeira actua como um sistema interno de gestão de dados para cada
empresa, que é actualizado anualmente, e que é muito útil para auto-avaliações. Quanto à
segunda, diz respeito a comparações externas com outras empresas do ramo que também
estão incluídas na plataforma (Horta et al., 2010).
Assim, para que o funcionamento da plataforma seja possível, as empresas necessitam de
responder regularmente a questionários que são submetidos na plataforma, de modo a gerar
resultados que podem ser visualizados pelas empresas. Resultados esses, que são
apresentados sob forma de curvas de ranking e que mostram o “benchmarking” para cada
indicador (Horta et al., 2010), como mostra um exemplo na figura 18.

2

Site da “Construction Excellence” acedido em Julho de 2010: http://www.ccinw.com/kpizone/Home/index.php.
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Figura 18: Curva de benchmarking do indicador rentabilidade para uma empresa exemplo
Fonte: (ICbench, acedido em 2010)

Para a implantação desta plataforma foram convidadas 50 empresas de construção
portuguesas, prevalecendo aquelas que utilizavam sistemas de informação, bem como outros
métodos avançados para a sua gestão. Destas empresas, 20 aceitaram o convite e incluíram a
ICBench como mais um sistema de informação que suportasse as suas tomadas de decisão
(Horta, Camanho, & Costa, 2010).

39

CAPÍTULO 4  CASO ESTUDO
Em primeiro lugar neste capítulo, propõe-se uma lista de indicadores que procura abarcar
todas as vertentes que tenham relevância no desempenho de uma empresa. Em seguida,
através da elaboração de um questionário, tenta-se perceber qual a influência a atribuir a cada
um desses indicadores. Após o conhecimento dos pesos de cada indicador, é proposta uma
forma para avaliar o desempenho das empresas de construção quer para efeitos de controlo,
quer para efeitos de elaboração de um ranking.

4.1

Processo de escolha de indicadores

Para que as informações sejam as mais fiáveis e contribuam para uma medição de
desempenho com sucesso, é primordial uma correcta selecção dos indicadores.
Antes de proceder à selecção dos indicadores, sublinha-se a importância de alguns aspectos.
Neste trabalho, foram tidas em conta as considerações feitas no subcapítulo 3.3.2
“implementação dos indicadores”. Considerou-se ainda, que um intervalo, entre vinte e trinta
indicadores, constituí um número razoável e equilibrado, de modo a ter em conta as vertentes
mais importantes de uma empresa que permitam obter uma boa aproximação de desempenho.
Teve-se ainda em atenção, as críticas feitas aos modelos que utilizam indicadores de
desempenho, mencionadas anteriormente, pelo que se procurou atribuir uma igualdade de
importâncias entre os projectos e a empresa.
Apresenta-se a lista de indicadores com a escolha efectuada, e descreve-se a justificação
relativa aos “porquês” de cada escolha. Numa primeira fase, reconheceram-se seis aspectos
como fundamentais a ter conta numa medição de desempenho. Daí foram constituídas seis
classes, a saber: as situações relacionadas com o cliente; os indicadores financeiros; os
aspectos relacionados com a qualidade do serviço; os parâmetros que garantem a segurança,
uma área dedicada aos recursos humanos sua formação e inovação; e por fim, a
diversificação.
Assim, é apresentada em seguida o quadro 8 com os indicadores escolhidos divididos nas
classes referidas.
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Quadro 8: Classe e indicadores de desempenho
Classe
Indicadores
Situações relacionadas
com o cliente

Situação Económica
Financeira

Qualidade de Serviços
Segurança

RH, Formação, Inovação

Diversificação Geográfica e
Áreas de Negócio

Colaboração do cliente
Satisfação do cliente
Disponibilização de pagamentos
Concentração/Dispersão das vendas
Contribuição da empresa para a economia
Produtividade de uma empresa
Rentabilidade de Vendas
Rentabilidade dos Capitais Próprios
Crescimento de Vendas
Liquidez geral da empresa
Autonomia financeira
Desvio de Custos
Derrapagem de prazos
Obras com desvio de custos
Defeitos existentes na entrega
Valor económico dos defeitos
Acidentes de trabalho
Horas extraordinárias
Rotatividade de pessoal
Satisfação dos funcionários
Custos de subcontratação
Formação dos operários
Investimento em tecnologias de informação
Diversificação no sector
Diversificação fora do sector
Internacionalização

a) Situações relacionadas com o cliente
Consideraram-se as situações relacionadas com o cliente, uma classe importante,
principalmente porque o cliente é, de certa forma, a razão da existência de uma empresa.
Focou-se nesta classe a “satisfação” por este influenciar o desempenho de qualquer actividade
ou organização.
Dado que o cliente é, usualmente, o dono de obra, o utilizador final, ou alguém em
representação dos mesmos, é conveniente que os resultados dos processos da obra sejam do
seu agrado.
Tendo em conta que a generalidade dos empreendimentos são executados em prazos de
execução longos, isto é, de um ou mais anos, a relação entre o cliente e a empresa assume
uma maior importância. Logo, incluiu-se o indicador satisfação de uma empresa face à
colaboração dos clientes na lista proposta. Assim, a sua colaboração em projectos e
planeamento é muito importante. No decorrer de uma obra, apesar da colaboração do cliente
aparentemente não se considerar, ela é de grande importância, pois em caso de dúvidas do
projecto ou da optimização do mesmo, as decisões respectivas devem ser partilhadas pelo
cliente e pelo empreiteiro. Por isso, este parâmetro considerou-se um indicador-chave, pois
sem uma colaboração activa do cliente, o desenvolvimento de um empreendimento pode-se
tornar de execução mais difícil, e por vezes até mais cara e morosa. Também este indicador,
ajuda uma empresa a ter acesso a uma gama de informação que lhe permite tomar decisões
como, por exemplo, viabilizar a execução de mais negócios com o mesmo cliente.
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É ainda necessário avaliar a satisfação de um negócio na perspectiva do cliente. Em todos os
sectores, o cliente é muito importante, pois é através da satisfação deste que se conseguem
atingir objectivos como a fidelização de clientes ou, por vezes, também, perceber a qualidade
do serviço prestado quando comparado com a concorrência. Assim, na indústria da construção,
como na generalidade das restantes, a satisfação do cliente adquire uma importância invulgar.
Por outro lado, é importante que o cliente se sinta satisfeito com o trabalho do empreiteiro não
apenas durante a execução do empreendimento, mas também no final do mesmo,
reconhecendo que este deve corresponder às expectativas para que foi projectado, quer a
nível de qualidade quer a nível do cumprimento dos timings de exploração, que implica o
cumprimento de prazos. Deste modo, a satisfação do cliente perante o trabalho da empresa
é fundamental considerar um indicador-chave na avaliação de desempenho de uma empresa.
Outro parâmetro que se considerou relevante foi a satisfação da empresa face à
disponibilização de pagamentos. Como já foi referido anteriormente neste trabalho,
actualmente no sector da construção nos dias de hoje, a média dos pagamentos é feita com
vários meses de atraso. Este facto é muito importante, pois uma falta de disponibilização de
verbas pode ter como consequências, a não viabilidade financeira para a

conclusão dos

empreendimentos e ainda, criar problemas à situação económica e financeira das empresas,
podendo até comprometer o futuro das mesmas. Assim, este parâmetro permite tomar
decisões importantes, entre as quais, por exemplo, saber se é viável a execução de um novo
negócio com o mesmo cliente.
Um outro indicador de desempenho considerado corresponde à concentração das vendas
por cliente. Por vezes, por falta de recursos financeiros, os empreendimentos em que uma
empresa está envolvida são limitados, o que leva as empresas a terem de ser mais selectivas
quanto aos trabalhos a efectuar, tendo em conta critérios de segurança. Naturalmente, as
empresas procuram os empreendimentos mais rentáveis e aqueles que pertençam a clientes
com quem já trabalharam e com os quais tiveram uma boa experiência. Actualmente, existem
empresas em Portugal, que apesar dos seus grandes portefólios de obras, apenas executam
obras para um grupo limitado de clientes. Este facto pode fazer com que as empresas se
tornem excessivamente dependentes de um grupo limitado de clientes. Por outro lado, uma
empresa que execute empreendimentos sempre para clientes distintos, apesar de exigir uma
maior organização e controlo, não está tão exposta à situação económica dos mesmos. Desta
forma, este parâmetro procura medir a dispersão das vendas pelos seus clientes, analisando
quão dependente é uma empresa face aos seus clientes.
b) Económico/Financeiros
A escolha dos indicadores económicos e financeiros foi efectuada procurando satisfazer dois
requisitos. Em primeiro lugar, obter informações acerca do comportamento da empresa neste
domínio quer actualmente, quer no passado recente. Em segundo lugar, saber como fornecer
informações sobre as tendências futuras do comportamento da empresa para poderem ser
tomadas melhores decisões.
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Desta forma, um parâmetro a considerar consiste na contribuição da empresa para
economia em que está inserida e, portanto, também a sua importância para o sector. Para o
cálculo deste indicador utiliza-se uma medida que corresponde ao valor acrescentado bruto
(VAB). Esta grandeza consiste no incremento de valor gerado pelo trabalho, quando aplicado
às matérias-primas. Este indicador é interessante, pois pode permitir tomar decisões
estratégicas, nomeadamente quanto à localização de uma sede de uma empresa, dado que a
contribuição de uma empresa para a economia pode variar consoante o sítio onde se paga
impostos.
Outro indicador que fornece informações relevantes quanto ao desempenho de uma empresa é
a sua produtividade. Este rácio permite a uma empresa perceber qual a sua eficiência na
utilização dos recursos humanos, pelo que através deste, é possível perceber se a contratação
de mais recursos humanos corresponde a um incremento de produtividade e tomar decisões
em conformidade. No entanto, para efeitos de comparação, é necessário ter em atenção o tipo
de empresas, pois ao efectuar uma comparação entre uma empresa de capital intensivo e uma
empresa de mão-de-obra intensiva, logicamente a primeira irá ter uma produtividade superior.
Posto isto, o recurso à mão-de-obra subcontratada torna-se um facto fundamental.
Em seguida, optou-se por considerar o indicador rentabilidade das vendas. Este indicador
permite ao gestor identificar quais as margens operacionais aplicadas numa empresa, diluindo
os ganhos extraordinários que aparecem nos lucros. Considerou-se um indicador-chave, pois
no sector da construção, dado a concorrência existente, as empresas devem medir muito bem
as suas margens em todas as obras, pois, por vezes, é vantajoso aceitar um trabalho com
margens reduzidas, mas no entanto, é necessário existir compensações noutros trabalhos.
Algo que também contribui para transmitir o desempenho de uma empresa é a satisfação dos
investidores uma vez que, se estão satisfeitos é porque fizeram um bom investimento e,
portanto, tiveram uma rentabilidade melhor ou igual ao custo de oportunidade considerado.
Assim, para medir este factor, optou-se por analisar o indicador rentabilidade dos capitais
próprios, que procura fornecer a informação de qual a rentabilidade que a empresa oferece,
por cada euro investido na mesma. É importante ter em conta que este indicador deve ser
avaliado por comparação e não de forma isolada. Isto é, se apesar de uma empresa ter
rentabilidades muito boas, as rentabilidades de empresas semelhantes forem muito superiores,
então os investidores certamente que irão optar por outro investimento que não na empresa em
questão. Claro está que estas afirmações retratam um investidor puramente objectivo, sem
relações afectivas e emocionais para com a empresa.
Por outro lado, de maneira a medir a dinâmica de uma empresa (algo que se considera
importante para avaliar o desempenho de uma empresa ao longo do tempo), considerou-se
que um parâmetro importante seria o crescimento das vendas. Trata-se de um indicador que
quando é comparado entre empresas, permite também perceber os ganhos e perdas de quotas
de mercado e, portanto, ajuda a perceber qual o seu posicionamento no sector.
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Optou-se também por considerar a liquidez geral. Este parâmetro influencia o desempenho,
tendo em conta que, mede a capacidade de uma empresa para mobilizar activos e dar
resposta aos compromissos de curto prazo.
Importa ainda perceber qual a situação real de uma empresa quanto à situação de
endividamento e se está apta a continuar ou não a desenvolver a sua actividade de negócio.
Deste modo considerou-se a autonomia financeira, indicador que mede a percentagem de
capitais próprios no activo de uma empresa.
Por fim, o último indicador a considerar a nível económico ou financeiro constitui o desvio de
custos. No sector da construção, todos os custos que cada obra representa para a empresa,
são previamente planeados. Deste modo, este indicador permite avaliar a gestão dos custos
face ao que estava planeado e obter-se por comparação o desvio entre o mapa de custos reais
e o mapa de custos esperados para o ano em curso, sobretudo se o desvio de custos não tiver
a respectiva paridade nas receitas.
c) Qualidade e serviços
De forma a escolher indicadores mais operacionais, considerou-se a classe “qualidade e
serviços”. Nesta classe são avaliados indicadores que incidem mais ao nível dos processos
internos.
Um indicador muito importante em todos os sectores de produção é a derrapagem dos
prazos. Contudo, no sector da construção, este indicador adquire especial importância pois
geralmente nos contratos de adjudicação de empreitadas estão contempladas multas caso os
empreiteiros não cumpram os prazos combinados. Deste modo, é importante considerar um
indicador que possibilite conhecer se a execução dos empreendimentos cumpre os prazos
estabelecidos ou se, caso contrário, permita detectar a existência de outros factores que
possam condicionar o rendimento da obra.
Outro indicador relevante corresponde ao número de obras com desvio no custo. Com base
neste indicador é possível compreender, se o não cumprimento dos custos de execução
planeados dos empreendimentos são casos pontuais afectos apenas a determinada obra, ou
se por outro lado, são provocados por mecanismos de gestão corrente mais generalista sobre
os quais a empresa tem responsabilidades e deve tomar medidas de gestão. É de referir que
quando se analisa os resultados deste indicador, deve-se também avaliar os factores
explanatórios não controláveis, como por exemplo, um ano de elevada pluviosidade que pode
comprometer o andamento de várias obras em simultâneo e torná-las mais caras.
Importa ainda mencionar o parâmetro que mede o número de defeitos no protocolo de
entrega. Este parâmetro ambiciona uma procura constante pelo aumento da qualidade, pois
informa o gestor acerca do número de defeitos existentes na média dos empreendimentos.
Através deste indicador faz-se várias associações ao número de erros obtidos, como os locais,
as equipas responsáveis, o tipo de obra, e com isso actuar de maneira preventiva.
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Outro indicador muito importante constitui o valor económico dos defeitos, já que permite
estimar quais os custos que os defeitos em determinado empreendimento representam para a
empresa, face aos custos que eram inicialmente previstos aquando da celebração do contrato.
Deste modo, é possível fazer uma distinção entre os variados defeitos, identificando os que
representam maiores custos e actuar de forma especial nessas situações, de modo a não
permitir que se repitam.
d) Segurança
Uma classe a ter em conta num sector que envolve risco para os recursos humanos é a
segurança. No que toca à segurança, utilizou-se o indicador: frequência de acidentes. Este
indicador permite a uma empresa a avaliação das questões de segurança em obra. Numa
análise mais profunda permite ainda compreender quais os tipos de obras mais críticos,
relativamente a este indicador. Isto porque pode haver obras que dado as suas características
específicas põem em risco a segurança dos trabalhadores e, por outro lado, obras, que dada a
sua simplicidade, a segurança raramente é comprometida.
e) Recursos humanos, formação e inovação
Reconhece-se que para uma empresa, os seus activos humanos são sempre de extrema
importância. Numa empresa de construção, esse facto atinge ainda uma maior relevância,
dado que se trata de uma indústria muito tradicional na qual a quantidade de mão-de-obra
necessária é muito significativa. Deste modo, considerou-se essencial incluir os recursos
humanos e a sua formação neste estudo.
Nesta classe considerou-se um indicador associado ao valor correspondente às horas
extraordinárias. Trata-se de um parâmetro que estima a percentagem relativa do custo de
número de horas extraordinárias, sobre os custos totais afectos carga horária dos recursos
humanos. Através deste indicador podem-se formular decisões importantes como, por
exemplo, verificar se é mais económico acelerar o processo de execução de determinado
empreendimento, mesmo pagando mais horas extraordinárias, ou se de facto, é mais
compensador trabalhar apenas no horário regular e deixar que a execução do empreendimento
se atrase um pouco.
Reconhece-se a rotatividade dos recursos humanos como um indicador importante a ter em
conta. Este fornece informações importantes a uma empresa no que diz respeito ao seu
rejuvenescimento. Com estes dados, uma empresa consegue saber qual o período médio que
os seus colaboradores ficam na empresa, e tomar decisões quanto a condições que possam
fazer com que os seus recursos humanos desejem ficar por mais tempo, caso isso seja do seu
interesse. Contudo, é necessário ter em atenção que a rotatividade de pessoal diz respeito
apenas aos colaboradores da empresa e não a todo o universo de pessoas intervenientes na
execução dos empreendimentos.
Assim, um dos aspectos que retém os colaboradores numa empresa é a satisfação dos
funcionários. Este parâmetro é importante na medida em que se considera que um
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colaborador, quando gosta daquilo que faz e é recompensado, tem um melhor rendimento.
Assim, se muitos funcionários trabalharem com prazer podem influenciar, de forma muito
positiva, o desempenho de uma empresa.
Quanto aos restantes intervenientes nos empreendimentos, grande parte deles são mão-deobra subcontratada, algo que na indústria da construção civil se utiliza em larga escala. Deste
modo, considerou-se um índice de subcontratação (em termos de custos) que pretende
avaliar quais os encargos da empresa com as equipas subcontratadas. Este indicador é de
extrema utilidade, na medida em que relaciona os custos afectos à subcontratação, com os
custos totais de uma obra e, através da comparação deste indicador nas diferentes obras, o
gestor de obra, obtém informações que o poderão ajudar aquando das negociações com as
equipas de subempreitadas.
Cumpre ainda relembrar que grande parte dos trabalhadores, afectos ao sector da construção,
corresponde a pessoas com formação muito reduzida. Assim, considera-se que uma empresa
que visa a melhoria de desempenho deve actuar também nesta área. Desta forma, optou-se
por considerar a formação de recursos humanos como um indicador a ter em conta, na
medida em que pode ter impactos positivos na empresa, não só porque motiva os recursos
humanos como ainda os torna mais eficientes e conhecedores das matérias em que actuam.
Quanto à inovação, considera-se um indicador que mede a percentagem de investimento em
tecnologias de informação. Este indicador pretende analisar qual é a preocupação da
empresa perante a inovação tecnológica. Através da análise de variação de investimento nesta
área nos diferentes anos, pode-se tentar perceber que influência tem esse investimento nas
vendas e na produtividade da empresa, procurando, assim, estimar qual a percentagem óptima
de investimento que se deve dedicar, anualmente, a esta área.
f)

Diversão geográfica e de áreas de negócio

Como já foi referido anteriormente, actualmente as estratégias de muitas empresas de
construção portuguesas passam pela diversificação.
Assim, optou-se por analisar a diversificação do negócio como um indicador importante para
o desempenho de uma empresa. Este indicador pretende avaliar qual a expressão de todos os
negócios, excepto a construção, no volume total de vendas. Quanto maior for essa expressão,
maior é a diversificação do negócio da empresa. Este indicador, juntamente com as
informações de rentabilidade de capitais próprios nas diversas áreas de negócio, permite a um
gestor tomar decisões estratégicas no que diz respeito aos montantes que devem ser
investidos em cada área de negócio.
Por outro lado, a diversificação ainda se pode dar de outra forma. Existem empresas de
construção que fazem a sua diversificação dentro da área de construção e obras públicas.
Considerou-se, por isso, relevante o indicador diversificação de actividades dentro desta
área. Este, permite a uma empresa perceber, se tem mais apetência para um dado ramo do
sector ou se a empresa se está a tornar especializada em determinado ramo.
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Outro fenómeno que se tem vindo, efectivamente, a notar nas empresas de construção
portuguesas, é a diversificação geográfica ou internacionalização. Dada a situação do sector
em Portugal, as empresas têm optado por gerar receitas noutros países. Assim, o indicador
mencionado contempla este fenómeno e permite ao gestor entender que locais geram
melhores resultados para a empresa de maneira a tomar melhores decisões.
Posta esta selecção de indicadores, deve efectuar-se uma análise aos factores explanatórios.
Contudo, por se tratar de uma análise que varia de empresa para empresa, optou-se por não
se efectuar neste trabalho.
Assim, visou-se a obtenção de um conjunto de indicadores, que contemplam as várias
vertentes, consideradas mais relevantes, de uma empresa de construção. Considerou-se
também um número, que possibilitasse às empresas analisar o seu desempenho de uma forma
aproximada mas que, simultaneamente, não fosse muito elevado.
Mais adiante neste trabalho serão explicitadas informações adicionais relativas a cada
indicador como o método de medição e a periodicidade.

4.2

Inquérito

Após ter definido o conjunto de indicadores de desempenho, há que analisar o verdadeiro
impacto de cada indicador.
De modo a avaliar da melhor forma a importância de cada indicador, optou-se por tentar
conhecer, o que pensam as pessoas que ocupam os cargos de gestão de algumas empresas
de construção, e que lidam com este tipo de indicadores na sua vida quotidiana. Para tal,
elaborou-se um questionário online, através da plataforma electrónica “Survey Monkey” e que
foi enviado a um número considerável de empresas. O inquérito referido encontra-se
apresentado no anexo I.
Veja-se, primeiramente, a estrutura do questionário. Este é constituído por vinte e sete
perguntas. Destas, as primeiras vinte e seis perguntas estão divididas nas classes
mencionadas na lista de indicadores anteriormente apresentada, e propõem que o inquirido se
depare perante a tarefa de quantificar a influência dos vinte e seis indicadores no desempenho
global. A quantificação é feita através de uma escala de (1) a (7), em que (1) corresponde a
“não tem qualquer influência no desempenho global” e (7) a “extremamente influente para o
desempenho global”. Utilizou-se esta escala, não só por se tratar de um número ímpar, que dá
a possibilidade ao inquirido de colocar uma resposta no “4”, sendo que considera uma
influência média, mas também porque confere maior rigor que a escala de 1 a 5. Outro aspecto
relevante a ter em conta, é que todos os inquiridos são obrigados a responder a todas estas
questões, isto é, não existe a alternativa de não responder.
Realçam-se ainda duas situações. A primeira é a possibilidade dos inquiridos responderem
com o mesmo valor de importância a todos os indicadores, o que significaria que todos tinham
contribuído da mesma forma para o desempenho. Facto que se considera improvável. Por
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outro lado, há que referir que existe a possibilidade da amostra ser constituída por empresas
de dimensões muito diferentes, algo que se pode reflectir directamente nas respostas. Ou seja,
para empresas de dimensão diferentes, os mesmos indicadores podem corresponder a níveis
de desempenhos distintos.
Para uma melhor análise, pediu-se ainda aos inquiridos que ordenassem por ordem
decrescente os 10 indicadores que consideram mais importantes, bem como, que escrevessem
o nome da empresa que representam.
Através da resposta a esta primeira pergunta, passa a ser possível perceber quais os
indicadores mais importantes, caso alguma empresa os considere todos de igual importância.
Quanto ao facto de se ter o conhecimento do nome da empresa que responde às perguntas,
permite saber de que tipo de empresa se trata e analisar mais detalhadamente as suas
respostas em função dessa informação. Desta forma, caso seja uma empresa cuja dimensão é
muito diferente da maioria constituinte da amostra, consegue-se detectar esse facto pelas
respectivas respostas.
Ao incluir os tipos de questões mencionados, o questionário constituía uma forma eficaz de
obter as influências dos diversos indicadores, tendo por base a experiência adquirida ao longo
do tempo de pessoas que lidam na sua rotina diária com a matéria em questão.
Por fim, o questionário foi enviado, através de uma hiperligação incluída num e-mail, para
inúmeras empresas de construção. Dado que uma das finalidades era obter um número
elevado de respostas, não se efectuou nenhuma selecção prévia das empresas. Desta forma,
a amostra obtida pode ser uma amostra diversificada e sublinha-se novamente a importância
desse facto.

4.3

Apresentação e análise de resultados

Após a execução do inquérito, foram recolhidas as respostas e posteriormente compilados os
resultados. A informação relativa a essa colecta é explicada neste capítulo, bem como está
exposta no anexo ii.
Numa primeira análise, verifica-se que a amostra obtida é constituída por dezassete empresas
sendo que destas, a maioria são de pequena e média dimensão. Apenas quatro são
consideradas de grande dimensão, dado que são mencionadas no ranking do volume de
vendas elaborado pela revista Exame3. Contudo, talvez dado a reduzida dimensão da amostra,
não se sentiu, contrariamente ao espectável, nenhuma disparidade entre as respostas
provenientes de empresas de dimensões diferentes.
Note-se ainda que, na amostra obtida, não houve nenhuma empresa que tenha considerado o
mesmo grau de influência para todos os indicadores, pelo que não se reconheceu utilidade em
utilizar a pergunta que requeria a ordenação dos dez indicadores mais importantes.

3

Revista Exame “Maiores & Melhores” edição de 2009 páginas entre 90-109.
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Para perceber qual a influência de cada indicador, procedeu-se a uma análise de resultados
mais pormenorizada, começando por considerar a média como uma boa opção para servir de
medida. No entanto, seria necessário perceber se a média é, de facto, representativa das
distribuições constituídas pelas respostas. Uma forma de perceber isso, é verificar se as
distribuições seguem uma distribuição normal, ou neste caso, uma distribuição de t-student,
dado o tamanho da amostra (Murteira, 1993).
Este facto é importante, pois numa situação em que 50% das respostas sejam (1) e as
restantes sejam (7), a média vai resultar em (4). No entanto, nenhuma das respostas foi, que
um indicador teria uma influência média de valor (4), e portanto neste caso, a média não
representa, de forma correcta, a distribuição.
Posto isto, utilizou-se o coeficiente de Kurtosis, para avaliar o achatamento da distribuição.
Este dado é importante, uma vez que se o achatamento é idêntico ao de uma distribuição
normal, esta pode ser tratada como tal e, portanto, a média pode ser considerada
representativa (Silvestre, 2007). Assim, para que uma distribuição seja considerada platicúrtica,
isto é, que segue uma distribuição normal, o coeficiente de kurtosis deve estar situado no
intervalo [-2;2]. É, ainda de referir, que o coeficiente é dado pela seguinte expressão:
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Ao analisar este critério verificou-se que os resultados se encontravam maioritariamente dentro
deste intervalo ou muito próximos, sendo que os valores próximos são considerados normais,
por se tratar de uma amostra muito pequena.
No entanto, existem duas perguntas, nas quais, os valores do coeficiente de Kurtosis rondam
os 3,5. Estas correspondem aos indicadores que avaliam a liquidez geral e o número de obras
com desvio de custo. Nestes casos, dado o elevado afastamento ao intervalo, os valores são
reconhecidos como não aceitáveis para que a média seja representativa. Tal facto, significa
que, nestas duas perguntas, a distribuição das observações não segue uma distribuição tstudent, e, portanto, nada se pode concluir quanto à representatividade da média.
De modo a perceber se a representatividade da média, e como consequência disso a sua
utilização como medida, está condenada pelo facto das distribuições destas perguntas não
seguirem a distribuição t-student, optou-se por utilizar o coeficiente de variação que é traduzido
pela seguinte fórmula:
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Este coeficiente, para além de ser uma medida de dispersão relativa, é um indicador de grau
de representatividade da média como caracterizadora de uma dada distribuição. Assim, num
coeficiente que seja maior que 50%, significa que a amostra tem, por um lado uma dispersão
relativa elevada e por outro, uma baixa representatividade da média. Deste modo, para se
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concluir que a média é representativa, o resultado do coeficiente deve ser menor que 50%
(Reis, 1998).
No presente caso, os coeficientes de expressão mais elevados, obtiveram valores na ordem
dos 30%, pelo que se considerou a média como uma boa medida para efectuar as restantes
análises. Uma outra forma de verificar se a média era de facto representativa das distribuições,
é compará-la com a média aparada, isto é, a média correspondente a um intervalo de
confiança de 95% e, no presente caso, existe uma proximidade muito grande em todas as
perguntas.
Cumpre, no entanto mencionar, que numa amostra desta dimensão, isto é muito pequena, a
uma resposta que esteja muito afastada da média corresponde uma observação “anormal”, ou
outlier, uma vez que se destaca muito das restantes respostas. No presente estudo, dado a
dimensão da amostra, existem observações “anormais” em algumas distribuições. Contudo,
tendo em conta que os valores do coeficiente de Kurtosis se encontram muito próximos do
intervalo mencionado, as observações “anormais” não são significativas e podem ser
explicadas pelo reduzido número de respostas que constituem a amostra. Isto faz com que
qualquer resposta fora da mancha comum seja evidenciada por ter uma importância
considerável na amostra geral.
Deve-se ainda referir que existe uma empresa cuja generalidade das respostas tem valores
muito mais baixos que as restantes, pelo que, esta empresa constitui muitas vezes, um caso de
observações anormais. Assim, uma vez que a empresa mencionada é a única responsável
pelas observações anormais que aparecem nas duas perguntas cujo coeficiente de Kurtosis
tem um afastamento considerável do intervalo aceitável, não se considera este facto como um
impedimento à utilização da média.
Posto isto, procedeu-se ao cálculo da média das observações feitas para cada indicador.
Esses valores encontram-se expostos na figura 19.
Ao analisar o gráfico da figura 19 é possível concluir que a lista de indicadores de desempenho
inicialmente proposta foi, na generalidade, bem conseguida, dado que, todos os indicadores
são considerados, de certa forma, influentes no desempenho. Isto é, obtêm médias iguais ou
superiores a quatro, com excepção da diversificação da área de negócio fora do sector, mas
que devido à sua elevada proximidade do valor 4, se considera também, um indicador de
influência média.
Contudo, apesar da variação dos valores ser apenas entre 4 e 6,5, é possível destacar os
indicadores aos quais é dada maior e menor relevância.
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1

Colaboração do cliente

2

Satisfação do cliente

3

Disponibilização de pagamentos

4

Concentração/Dispersão das vendas

5

Contribuição da empresa para a economia

6

Produtividade de uma empresa

7

Rentabilidade de Vendas

8

Rentabilidade dos capitais próprios

9

Crescimento de vendas

5,41

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Médias dos indicadores

Liquidez geral da empresa

5,41

Autonomia financeira

5,35

5,59
6,53
5,82
5,06
4,94
5,00
6,29
5,71

Desvio de custos

5,76

Derrapagem de prazos

5,88

Obras com desvio de custos

5,71

Defeitos existentes na entrega

5,65

Valor económico dos defeitos

5,65

Horas extraordinárias

5,12

Acidentes de trabalho

6,18

Rotatividade de pessoal

4,65

Satisfação dos funcionários

5,71

Custos de subcontratação

5,00

Formação dos operários

5,47

Investimento em tecnologias de informação

4,82

Diversificação no sector

4,71

Diversificação fora do sector

3,94

Internacionalização
1,00

5,06
2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Figura 19: Médias das respostas relativas aos indicadores

Assim, verifica-se que com média superior em relação às outras, satisfazer um cliente é
considerada uma das principais causas para um bom desempenho. Neste parâmetro, todas as
empresas foram unânimes em considerar um grau de influência muito elevado para o
desempenho das empresas. Isto explica-se pelo facto de que prestar um bom serviço pode
trazer muitos benefícios. Isto é, não só fideliza clientes, como ainda se torna contagiante, na
medida em que há sempre a possibilidade de um cliente bem servido, falar do serviço que
recebeu a outras pessoas e daí obter novos potenciais clientes. Todavia, é importante não
esquecer os efeitos negativos que a “publicidade” pode proporcionar, ou por outras palavras,
do “passa palavra”, dado que um cliente que tenha sido mal servido, também pode afastar
potenciais clientes.
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Já em segundo lugar, na opinião dos inquiridos, está a rentabilidade das vendas. Neste
parâmetro, houve apenas uma empresa que considerou um grau de influência de 5, sendo que
todas as outras consideraram um grau de influência superior a este valor. Este facto pode estar
relacionado com a elevada concorrência existente no sector que pode fazer baixar as margens
de negócio e com isso comprometer um bom desempenho. É de referir que existem casos na
indústria portuguesa, em que as empresas aceitam trabalhos com margens operacionais nulas.
Fazem-no para não terem os recursos humanos e as máquinas paradas, na medida em que
representam um custo superior ao do não aceitar a empreitada. Contudo, se essas margens
fossem um pouco maiores, a empresa já poderia ter um melhor desempenho nessa obra, pelo
que é notório o papel das margens operacionais numa empresa de construção.
Outro indicador que foi destacado pela positiva está relacionado com a segurança. As
empresas, na sua generalidade, consideraram o número de acidentes de trabalho como um
factor influente no desempenho, sendo que apenas duas atribuíram um grau de influência
média, ou seja 4. A ocorrência de acidentes de trabalho pode influenciar a motivação dos
trabalhadores, facto que pode levar a um menor rendimento dos mesmos e, por consequência
disso, a atrasos nas obras. Já para não falar quando se trata de acidentes que têm
consequências directas na obra, como, por exemplo, a queda de uma laje. Nesse caso, a obra
fica naturalmente atrasada por ter de repetir o processo de construção da laje, afectando desta
forma o seu rendimento.
Por outro lado, há que destacar também os indicadores reconhecidos como menos
importantes.
A diversificação do negócio, quer fora, quer no sector da construção, foram os indicadores com
médias mais baixas. Trata-se de um resultado curioso dado que, de acordo com o que já foi
anteriormente referido, e segundo o sumário executivo do trabalho realizado pela
(Deloitte./Aneop, 2010), as empresas portuguesas apontam este factor como uma solução para
ultrapassar a crise do sector. No entanto, este paradoxo verificado entre os relatórios
anteriormente citados e os resultados deste inquérito pode residir na amostra de inquiridos que
se dispôs a responder ao inquérito, não só pela sua dimensão como também pela dimensão
das empresas inquiridas. Este facto é importante, na medida em que o trabalho mencionado
inclui respostas de inquéritos provenientes das cinquenta maiores empresas do sector, ao
passo que na amostra deste trabalho de investigação apenas se incluem quatro das maiores
empresas de construção portuguesas enunciadas pela revista “Exame 500 Maiores &
Melhores”(1). No entanto, é de referir, que as quatro empresas de grande dimensão incluídas
nesta amostra, não atribuíram especial importância a estes parâmetros.
Relativamente à rotatividade de pessoal, a amostra demonstra alguma indiferença em relação
ao rejuvenescimento das empresas de construção portuguesas, não sendo considerado um
indicador que influencie muito o desempenho das mesmas. Este facto pode estar relacionado
com a situação de emprego no país, em que, caso uma empresa necessite de recrutar
colaboradores mais jovens, não terá uma grande dificuldade em fazê-lo. Deste modo, na
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situação actual, há sempre uma solução para as empresas, e talvez ,por isso, a amostra não o
considerou relevante.
Considerou-se ainda, ser interessante abordar as médias dos indicadores por classes. Assim, é
apresentado em seguida um gráfico que permite fazer esta análise:
Média das classes
7,00
6,00

5,70

5,74

5,41

5,09
4,54

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Situações com o
cliente

Situação
Financeira

Qualidade e
Segurança

RH, Formação, Diversificação
Inovação
Geográfica e Áreas
de Negócio

Figura 20: Influência média por classes

Observando a figura 20, considera-se que os factores relacionados com os serviços prestados,
no que respeita a “qualidade e a segurança” são os mais influentes. Esta classe é relevante,
tendo em conta que, uma empresa de construção corresponde, de certa forma, a um conjunto
de empreendimentos em realização. Deste modo, ao controlar os serviços e a qualidade que
uma empresa emprega nos seus empreendimentos, está-se simultaneamente a controlar uma
parte importante de desempenho da empresa em questão. Nesta parte, destacam-se
principalmente os indicadores relacionados com a segurança e com o controlo dos prazos.
Em seguida, os factores relacionados com o cliente são os que mais influenciam o
desempenho. Para isto contribuíram os indicadores mencionados anteriormente, satisfação do
cliente e disponibilização de pagamentos. No entanto, a contribuição do parâmetro
“colaboração do cliente nos projectos”, embora menos que os mencionados, também é
bastante elevada.
Muito próxima destes, é a média de influência dos indicadores financeiros. Estes adquirem
grande importância aquando da medição de desempenho, pois permitem saber a situação
financeira da empresa. Conhecendo isso, é possível fazer comparações com situações
passadas ou mesmo efectuar projecções da situação da empresa no futuro.
Quanto à classe de recursos humanos, formação e inovação, o indicador considerado menos
influente foi o relativo aos investimentos em tecnologias de informação. Este facto pode ser
explicado pelas características da indústria da construção. Uma vez que se trata de uma
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indústria muito tradicional, o papel das novas tecnologias não toma um lugar de tanto destaque
quando comparado com indústrias de outros sectores.
Por último, mais uma vez contrastando com o mencionado nos capítulos anteriores, vêm os
factores da “diversificação de área de negócios” e “internacionalização”. Dado que na amostra
a maior parte das empresas é de pequena e média dimensão, e especializadas no seu negócio
principal, esta área perde alguma força quando comparada com as restantes classes. Contudo,
é necessário realçar que, das quatro empresas de grande dimensão incluídas nesta amostra,
três consideram que a internacionalização tem uma importância máxima. Já nos outros tipos de
diversificação não são unânimes e as suas observações não divergem muito da generalidade
das respostas.
Feita esta análise procede-se à elaboração de um modelo que agregando todos os indicadores
e respeitando as suas influências, permite determinar o desempenho global de uma empresa
de construção.

4.4

Indicador agregado de desempenho global

Tendo em conta, os sistemas de medição de indicadores, optou-se pela utilização de um
sistema de medição alternativo, o indicador agregado.
Assim, após se ter percebido quais são as classes e os indicadores mais influentes, procura-se
desenvolver uma forma de medir o desempenho agregando todos os indicadores.
No entanto, devem-se distinguir duas situações: a análise de desempenho cujo objectivo é a
definição de um ranking; e a análise de desempenho cuja finalidade é obter informação para os
quadros de gestão. É importante esta distinção, pois quando se elabora um ranking não é
necessário definir valores de referência, dado que basta comparar os valores obtidos entre as
diferentes empresas e fazer corresponder o valor mais alto a um desempenho óptimo. Por
outro lado, para uma empresa saber exactamente como se encontra o seu desempenho, é
preferível comparar os seus indicadores com valores de referência reconhecidos como os mais
adequados e que correspondem às melhores práticas do sector.

4.4.1 Indicador agregado para o cálculo de desempenho
Tendo em conta que já foram apresentados os indicadores escolhidos para a avaliação das
empresas, o passo seguinte é conhecer qual a contribuição de cada indicador no desempenho
geral.
Para tal, efectuou-se o somatório das médias de todos os indicadores, resultando no valor de
140,41. Em seguida dividiu-se cada média por esse valor e multiplicou-se cada resultado por
100, de modo a obter o peso de cada indicador sob forma de percentagem. Os pesos obtidos
são apresentados na figura 21.
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Através da observação da figura 21, pode-se concluir que nenhum indicador, analisado
individualmente, tem uma influência grande no desempenho de uma empresa. Contudo,
conjuntamente, os vários indicadores são decisivos.
Através das informações da figura pode calcular-se o desempenho das empresas e
posteriormente compará-lo. Para isto, é necessário perceber como se pode integrar os
indicadores na fórmula de medição de desempenho.

Colaboração do cliente

2

Satisfação do cliente

3

Disponibilização de pagamentos

4

Concentração/Dispersão das vendas

5

Contribuição da empresa para a economia

6

Produtividade de uma empresa

7

Rentabilidade de vendas

8

Rentabilidade dos capitais próprios

9

3,98

Crescimento de vendas

3,85
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1

Importância dos indicadores no desempenho geral (%)

Liquidez geral da empresa
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Autonomia financeira

3,81

4,65
4,15
3,60
3,52
3,56
4,48
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Desvio de custos
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Derrapagem de prazos
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Defeitos existentes na entrega
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Valor económico dos defeitos
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Nº de acidentes de trabalho
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Satisfação dos funcionários
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Custos de subcontratação
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Formação dos operários

3,90

Investimento em tecnologias de informação

3,44

Diversificação no sector

3,35

Diversificação fora do sector

2,81

Internacionalização

3,60
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Figura 21: Contribuição percentual dos indicadores no desempenho

Deste modo, opta-se por dividir os indicadores mencionados em três grupos, consoante o
processo de cálculo para inserção no modelo.
O grupo A é composto por indicadores cujas medidas são objectivas, isto é obtidas através de
fórmulas exactas, e cujo valor máximo corresponde ao melhor desempenho possível. Nestes
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casos, estipulam-se valores de referência para cada indicador e fazem-se equivaler a um
desempenho óptimo.
Analisando um exemplo, com o indicador da internacionalização, considera-se que o
desempenho óptimo é conseguido, quando se atinge uma percentagem de 80% das receitas
no exterior do país. Assim, faz-se equivaler este valor a 3,6%, que corresponde ao peso
máximo atribuído a este indicador. Deste modo, as empresas que têm uma percentagem de
receitas provenientes do estrangeiro inferiores a 80% conseguem calcular o respectivo peso da
internacionalização no seu desempenho global, através de uma relação de proporcionalidade
directa. O mesmo se executa para todos os restantes indicadores incluídos neste grupo.
É de mencionar que, por vezes, existem situações extremas nas quais os dados das empresas
apresentam valores de indicadores tanto negativos como superiores ao valor de referência.
Assim, nos casos em que os elementos das empresas correspondem a indicadores negativos,
considera-se que a contribuição dos respectivos indicadores é zero. Por outro lado, nos casos
em que dados das empresas correspondem a indicadores que superam os valores de
referência, considera-se que estas atingem o desempenho óptimo, que é peso máximo
atribuído aos respectivos indicadores. Isto é, se houver uma empresa cuja internacionalização
representa 80% da sua actividade, e outra que representa 90%, considera-se que os
desempenhos de ambas são iguais. Ou seja, em ambas as empresas o indicador
internacionalização contribui 3,6% para o desempenho geral. Deste modo, faz-se prevalecer a
opinião da amostra que definiu as distribuições de pesos dos indicadores, algo que de outra
forma não seria possível.
Quanto ao grupo B, inclui todos os indicadores que, apesar das suas medidas serem obtidas
através de fórmulas objectivas, o maior resultado corresponde ao pior desempenho. Nestes
casos, o valor de referência corresponde a um contributo do indicador de zero. Em seguida as
empresas, que têm valores maiores que o valor de referência, podem calcular os contributos
dos respectivos indicadores, através de uma relação de proporcionalidade inversa. No entanto
é de referir, mais uma vez, que, com o intuito de respeitar a distribuição dos pesos dos diversos
indicadores, as situações extremas são tratadas de forma semelhante às do grupo anterior.
Nestes casos, os indicadores cujos valores são inferiores ao valor de referência são
considerados de contributo nulo para o desempenho, enquanto aos indicadores com valores
negativos, é atribuído o desempenho óptimo, isto é a contribuição máxima que está prevista
para o indicador.
O grupo C engloba todos indicadores que são constituídos por medidas qualitativas. Deste
modo, o processo de obtenção destes indicadores é, como já foi referido, feito através de
inquéritos. Nestes casos, considera-se o valor máximo do questionário como valor de
referência. Assim, faz-se equivaler a pontuação máxima de cada questionário ao peso máximo
atribuído a cada indicador. Posto isto, as restantes empresas, através de uma relação de
proporcionalidade directa, conseguem calcular os respectivos contributos para os seus
indicadores. Neste caso, não existem as possibilidades das pontuações serem superiores ao
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valor de referência, nem serem negativas, pelo que os resultados obtidos das proporções
encontram-se sempre dentro dos intervalos definidos para cada indicador.
Obtidas as contribuições de cada indicador, efectua-se uma soma aritmética das mesmas, que
resulta numa medida que reflecte o desempenho da empresa.
Por fim, após a obtenção da medida de desempenho de uma empresa pode-se comparar a
uma empresa fictícia cujas contribuições dos diversos indicadores se encontram todas no
máximo. Deste modo, é possível analisar quais os indicadores que se distanciam mais da
contribuição máxima e aplicar medidas correctivas, bem como compreender quais os
indicadores que se aproximam mais de desempenho óptimo e que reflectem as áreas em que
se deve manter a forma de trabalhar visando manter a qualidade.

4.4.2 Indicador agregado para ranking
No caso de se pretender efectuar uma avaliação das empresas cuja finalidade é a elaboração
de um ranking, o anterior modelo pode ser ligeiramente simplificado.
Em primeiro lugar, dado que esta avaliação de desempenho não é destinada para controlo
empresarial, considera-se apenas o uso dos indicadores mais influentes no desempenho. Este
facto deve-se ainda à preocupação de não incluir um elevado número de indicadores que torne
a elaboração do ranking muito complexa e ainda à possibilidade de haver empresas que
avaliem o seu desempenho não utilizando alguns dos indicadores propostos, por não terem
uma elevada influência no compito geral. Assim, procedeu-se a uma selecção dos indicadores,
de modo a incluir aqueles que são considerados mais influentes pela amostra do inquérito
anterior. Para efectuar essa escolha de forma criteriosa, considerou-se um valor de referência
acima do qual os indicadores eram definidos como influentes, e abaixo do qual, eram
reconhecidos como dispensáveis. Posto isto, considerou-se como valor de referência o valor da
média de todas as médias das amostras já anteriormente calculadas. Esse valor resultou em
5,4.
Como resultado deste critério, são eliminados os 11 indicadores de desempenho considerados
pela amostra como menos influentes, ficando apenas os 15 expostos no quadro 9:
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Quadro 9: Indicadores de desempenho mais influentes
Número
Indicadores
1

Colaboração do cliente

2

Satisfação do cliente

3

Disponibilização de pagamentos

7

Rentabilidade de vendas

8

Rentabilidade dos capitais próprios

9

Crescimento de vendas

10

Liquidez geral da empresa

12

Derrapagem de custos

13

Derrapagem de prazos

14

Obras com desvio de custos

15

Defeitos existentes na entrega

16

Valor económico dos defeitos

18

Acidentes de trabalho

20

Satisfação dos funcionários

22

Formação dos operários

De modo a adaptar melhor este modelo a um leque de empresas mais vasto, incluindo também
as de maior dimensão, grupo que não está muito bem representado na amostra inquirida,
optou-se por considerar três indicadores adicionais. Indicadores estes, que foram mencionados
anteriormente, como medidas importantes para as empresas de construção portuguesas
adoptarem de modo a diminuírem as suas exposições à crise do sector da construção.
Deste modo, consideraram-se também para efeitos de medição de ranking, os parâmetros
adicionais apresentados no quadro 10:
Quadro 10: Indicadores adicionais de desempenho
Número
Indicadores
24

Diversificação no sector

25

Diversificação fora do sector

26

Internacionalização

Assim, o grupo de parâmetros que se considera para a ordenação das empresas sob forma de
ranking passa a ser constituído por 18 indicadores. Dos quais, quinze foram considerados por
diversas empresas de construção como os mais importantes para o desempenho e três
adicionais que, apesar de não terem angariado tanta importância junto destas empresas,
reconhece-se que têm algum impacto aquando da avaliação de desempenho de empresas de
maior dimensão.
Em seguida, à semelhança do que foi efectuado anteriormente para esta avaliação também é
necessário conhecer qual a contribuição de cada indicador para o desempenho. Este processo
executou-se da mesma maneira que no subcapítulo anterior, com a diferença de se
considerarem menos indicadores e, por isso, o somatório das médias é de 80,76.
Desta forma, a distribuição dos pesos dos diversos indicadores que contribuem para a
elaboração do ranking encontra-se apresentada na figura 22.
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Figura 22: Percentagem de importância dos indicadores propostos
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Após o conhecimento dos pesos atribuídos a cada indicador, pode proceder-se à inclusão dos
mesmos no indicador agregado.
Este processo é efectuado de forma semelhante ao utilizado anteriormente. No entanto,
cumpre referir que para a elaboração de um ranking não é necessário definir valores de
referência uma vez que as empresas apenas se comparam umas com as outras. Em
alternativa aos valores de referência utiliza-se a resposta mais elevada de cada amostra.
Assim, a título de exemplo, considera-se que a empresa A tem o valor mais elevado,
correspondente ao indicador “rentabilidade de vendas”. Deste modo, equipara-se este valor à
maior contribuição definida para este indicador. Através disto, é possível calcular as
contribuições relativas a este indicador para as restantes empresas através de uma relação de
proporcionalidade directa.
Por outro lado, relativamente ao grupo B de medição, a empresa que tem menor número de
acidentes de trabalho vai associar esse valor à contribuição máxima estabelecida para esse
indicador. Assim, as restantes empresas através de uma relação de proporcionalidade inversa
podem calcular quais as suas contribuições relativas a esse indicador.
Relativamente ao grupo C de medição, o processo faz-se da mesma forma, sendo que o valor
de referência é atingido pela maior média conseguida por uma empresa. Isto é, a empresa que
conseguir uma média mais elevada nas respostas ao questionário “satisfação de cliente”, vai
estabelecer o valor de referência para esse indicador. Este valor é, posteriormente, equiparado
à máxima contribuição definida para esse indicador. Em seguida, é possível proceder ao
cálculo das respectivas contribuições para as outras empresas.
Ao proceder desta forma, evitam-se medidas de indicadores acima do valor de referência, dado
que este é estipulado pela resposta mais elevada. Por outro lado, continua a haver a
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possibilidade das empresas apresentarem valores negativos em alguns indicadores, pelo que
se tratam esses valores da mesma forma que no modelo anterior.
É no entanto de relembrar que esta medida, quando analisada de forma isolada, não transmite
uma informação importante para uma empresa. Porém, quando uma empresa compara estas
medidas com as de outras empresas, passa a conhecer a sua posição a nível de desempenho
face ao panorama geral, bem como a situação dos seus indicadores. Através dessa percepção
é possível tomar decisões localizadas, de modo a alterar a situação dos indicadores que
contribuem menos para o desempenho, ou mesmo procurar melhores práticas noutras
empresas do sector.

4.6

Aplicação do modelo

Para aplicar este modelo, recolheu-se na revista Exame4, uma amostra de quarenta empresas
de construção portuguesas e os respectivos dados. Importa referir a dificuldade sentida na
obtenção de dados, principalmente de cariz não financeiro. Posto isto, no modelo aplicado foi
apenas possível considerar quatro dos indicadores seleccionados para a elaboração de
ranking, todos eles indicadores provenientes da classe económica e financeira.
Deste modo, aplicou-se o modelo com os dados disponíveis apresentando-se todos os quadros
de dados utilizados para a elaboração deste ranking, no anexo iii. Os dados disponíveis dizem
respeito aos seguintes indicadores: “rentabilidades de vendas” e “capitais próprios”,
“crescimento de vendas” e “liquidez geral”.
Quanto aos resultados da aplicação do modelo referido, são apresentados no quadro 11.
É de referir que a empresa Conduril, teve a “rentabilidades de vendas”, bem como
“crescimentos de vendas” muito elevados, e é essencialmente devido a estes indicadores, que
se deve a sua posição no ranking. Este resultado pode ser explicado pelo facto de que, no ano
em estudo, a empresa estar presente em países do continente africano que, por sua vez,
realizaram elevados investimentos em várias obras do segmento das vias de comunicação, a
especialidade da empresa Conduril. Esta decisão política acabou por beneficiar as empresas
com forte presença nesse mercado, pelo que é considerado um factor explanatório não
controlável.
O segundo lugar da lista, também apresenta resultados muito bons, quer ao nível das
“rentabilidades” como do “crescimento de vendas”.

4

Revista Exame “500 Maiores & Melhores” edição de 2009 páginas entre 90-109.
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Quadro 11: Ranking das empresas apresentadas na revista Exame
Nome
Cotação
Ranking
1

Conduril

16,85

2

Avelino Farinha e Agrela

12,38

3

Vestas (Portugal)

11,76

4

Bento Pedroso Construções

10,92

5

Manuel Rodrigues Gouveia

10,79

6

Hagen Engenharia

10,56

7

Zagope

9,15

8

Domingos da Silva Teixeira

9,10

9

Ferrovial Agroman

9,07

10

Alves Ribeiro

8,71

11

Contacto

8,40

12

Ensul Meci

8,12

13

Opway

8,01

14

Ramos Catarino

7,12

15

Mota - Engil

6,93

16

Soares da Costa

6,66

17

Construções Amândio Carvalho

6,31

18

Efacec

6,28

19

Monteadriano

6,21

20

Constructora San José

6,07

21

CME

5,72

22

Casais

5,67

23

Edivisa

5,49

24

Construções Gabriel A.S. Couto

5,48

25

FDO

5,32

26

Eusébios e Filhos

5,05

27

Obrecol

4,98

28

Atlindo Correia & Filhos

4,82

29

Construtora Abrantina

4,72

30

Edifer

4,34

31

Alexandre Barbosa Borges

4,19

32

Viatel

4,15

33

Teixeira Duarte

3,21

34

MSF

3,21

35

Teodoro Gomes Alho

3,05

36

Lena

3,00

37

Tecnasol - FGE

2,69

38

Somague

2,47

39

Alberto Martins de Mesquita & Filhos

2,30

40

NovoPCA

2,19

Existem ainda empresas de grande dimensão que, à partida, se poderia pensar que iriam
ocupar os primeiros vinte lugares da lista, como é o caso das empresas Teixeira Duarte e
Somague. Contudo, ambas apresentaram as rentabilidades de vendas e de capitais próprios
negativas, sendo que a Somague também apresentou um decréscimo de vendas no ano em
estudo. Assim, ambas ficaram entre os últimos 10 deste ranking.
A empresa NovoOPCA, no ano em estudo, apresentou rentabilidades quase nulas e um
decréscimo acentuado nas vendas. Daí ser colocada em último lugar.
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Por fim, é de referir que, o ranking elaborado, dada a utilização de tão poucos dados, não
confere uma informação muito rigorosa, mas nem por isso impede a compreensão da eficácia e
das particularidades deste modelo.
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CAPÍTULO 5 – DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE INDICADORES
Apesar dos indicadores seleccionados já terem sido, de certa forma, explicados aquando do
processo de escolha, neste capítulo procura-se descrevê-los um pouco melhor. Assim,
pretende-se fornecer as informações relativas a cada indicador, bem como propor certos
aspectos como, as unidades, a análise de alguns factores explanatórios relativos a cada
indicador, as periodicidades de medição e os valores de referência a serem utilizados. Para o
cálculo destes, identificaram-se as melhores práticas, utilizando os dados disponíveis na revista
Exame5, bem como de sites de empresas de construção.
Optou-se por considerar os factores explanatórios nesta descrição dado a sua elevada
importância, pois a presença destes factores pode alterar por completo o desempenho de uma
empresa, quer positivamente, como também negativamente.
Já os valores de referência, dado que são baseados em valores recomendados e nas melhores
práticas, são elementos essenciais para efeitos de comparação na óptica do benchmarking.
Ainda procurando maximizar os benefícios da aplicação de um sistema de indicadores,
considera-se importante incluir nesta descrição a periodicidade de medição. Este facto é
relevante, pois se uma empresa tornar os processos de medição em procedimentos de rotina
com periodicidades definidas, é mais fácil de se obter o controlo de uma empresa.

5.1

Situações relacionadas com o cliente
a) Satisfação de uma empresa face à colaboração do cliente

Processo de cálculo: por se tratar de um indicador qualitativo, deve-se procurar uma forma
objectiva de o medir. Assim, este indicador é medido através da resposta a um inquérito no
qual são elaboradas perguntas relativas a este assunto e cujas respostas são limitadas a uma
escala de valores entre 1 e 7, respectivamente de não satisfeito a totalmente satisfeito, à
semelhança do questionário anteriormente mencionado. Conhecidas estas respostas, procedese ao cálculo da média. Em seguida compara-se o valor médio das respostas com o valor que
obteria uma empresa totalmente satisfeita e coloca-se o resultado sob a forma relativa
percentual. O questionário referente a este indicador encontra-se apresentado no anexo iV.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: Situação económica do país e do cliente.
Grupo de medição: C
Valor de referência: 100%.
Periodicidade de cálculo: No final de cada obra, de maneira a identificar o que correu melhor e
pior, bem como no final de cada ano, para uma análise global mais genérica.

5

Revista Exame “500 Maiores & Melhores” edição de 2009 páginas entre 90-109.
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b) Satisfação do Cliente
Processo de cálculo: À semelhança do indicador anterior, trata-se de um indicador qualitativo,
pelo que o processo de avaliação é igual ao anterior. Contudo, o questionário é diferente e está
apresentado no anexo V.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: Expectativas do cliente e outras questões que possam alterar os
prazos de entrega.
Grupo de medição: C
Valor de referência: 100%.
Periodicidade de cálculo: No final de cada obra, numa análise mais localizada, bem como
anual, numa análise mais genérica.
c) Disponibilização de Pagamentos
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
M

í

(3)

Nú
Unidade: € / empreendimento

Factores explanatórios: Situação económica em geral que pode influenciar a situação
económica dos clientes.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 90%
Periodicidade de cálculo: Anual.
d) Concentração e Dispersão de vendas por cliente
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
V

V
Nº

(4)

Apesar de ser benéfica uma maior dispersão de vendas, é importante também que o rácio não
seja muito reduzido, pelo que através da aplicação deste indicador em várias empresas, se
consegue compreender o intervalo óptimo para este valor.
Unidade: €/Cliente.
Factores explanatórios: afluência de clientes, satisfação da empresa face à colaboração do
cliente e à disponibilização de pagamentos, satisfação do cliente, dimensão e qualidade dos
serviços prestados.
Grupo de medição: B
64

Valor de referência: 9 000 € / cliente.
Nota: Este valor de referência, apesar de ser extraído das melhores práticas do sector a nível
nacional, pode não ser adaptável a determinadas empresas, nomeadamente a empresas de
menores dimensões. No entanto, uma vez que neste estudo se pretende sugerir indicadores
adaptáveis à generalidade dos casos, este valor foi apresentado como referência para efeitos
de aplicação no modelo.
Periodicidade de cálculo: Anual.

5.2 Indicadores económicos e financeiros
e) Contribuição de uma empresa para a economia
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
VAB
V

100

V

(5)

Em que VAB corresponde a valor acrescentado bruto.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: Situação económica do país.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 40%
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
f)

Produtividade de uma empresa

Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
VAB
Nº

é

(6)

Unidade: €/colaborador
Factores explanatórios: Relação entre o número de colaboradores da empresa e o número de
obras rentáveis existentes, satisfação dos funcionários e percentagem de mão-de-obra
subcontratada.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 140 000 € / colaborador.
Periodicidade de cálculo: Anual.
g) Rentabilidade de vendas
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
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R

C
V

100

Lí

(7)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: Concorrência empresarial, situação económica do sector e dos países
onde é desenvolvida a actividade, diversificação de áreas de negócio e internacionalização.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 15%
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
h) Rentabilidade de capitais próprios
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
R

Lí
C

100

P ó

(8)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: Custo de oportunidade muito elevado, situações de endividamento,
situação económica do país.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 20%
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
i)

Crescimento de vendas

Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
V

V

100

V

(9)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: Situação económica, volume de negócios, rentabilidades
Grupo de medição: A
Valor de referência: 10%
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
j)

Liquidez geral

Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
A

C

P

C

(10)
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Unidade: não aplicável
Factores explanatórios: Atrasos na disponibilização de pagamentos.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 1,3
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
k) Autonomia financeira
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
C

P ó
A

100

Lí

(11)

Unidade: (%)
Factores explanatórios: atrasos na disponibilização de pagamentos.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 40%
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
l)

Desvio de custos

Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
C

C
C

100

(12)

Nota: Por vezes, os desvios de custos são acompanhados de desvios de receitas, devido à
existência de trabalhos a mais, pelo que estes devem ser contabilizados com o respectivo
cuidado.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: pluviosidade, inflação, erros e omissões.
Grupo de medição: B
Valor de referência: 2%
Periodicidade de cálculo: Semanal

5.3 Qualidade de serviços
m) Desvio de Prazo
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
Duração actual - Duração esperada

(13)
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Unidade: Dias.
Factores

explanatórios:

Acidentes

de

trabalho,

condições

climatéricas,

dimensão

e

complexidade do empreendimento.
Grupo de medição: B
Valor de referência: 2 semanas.
Nota: Geralmente as empresas planeiam terminar os empreendimentos antes do prazo
estipulado com o cliente. Para isso, por vezes, são efectuados dois planeamentos, um para o
cliente e outro para controlo interno, sendo que no último a gestão de prazos é optimizada.
Desta forma, este valor diz respeito a desvios perante o planeamento para controlo interno. É
ainda de referir que este valor constitui apenas uma referência, o que poderá não querer
significar que atrasos maiores em obras muito complexas, signifiquem um fraco desempenho.
Periodicidade de cálculo: Semanal.
n) Número de obras com desvio de custo
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
Nº
Nº

100

(14)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: inflação, condições climatéricas.
Grupo de medição: B
Valor de referência: 80%.
Periodicidade de cálculo: Anual.
o) Número de defeitos existentes no protocolo de entrega
Processo de cálculo: Cálculo da média do número de defeitos existentes nos empreendimentos
no protocolo de entrega.
Unidade: Número de defeitos.
Factores explanatórios: erros e omissões.
Grupo de medição: B
Valor de referência: 5
Nota: Neste caso o valor que retrata um bom desempenho, depende muito das características
da obra, bem como do grau de exigência, quer do responsável técnico, como do cliente. Por
esta razão, o valor constitui apenas uma referência para efeitos de aplicação do modelo,
procurando assim, uniformizar o processo de medição e avaliação de desempenho.
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Periodicidade de cálculo: No final de cada obra, para uma análise mais localizada, bem como
no fim de cada ano, visando uma abordagem mais genérica.
p) Valor económico dos defeitos
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
V
V

C

100

(15)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: analisar os defeitos caso a caso.
Grupo de medição: B
Valor de referência: 2%
Periodicidade de cálculo: No final de cada obra, para uma análise mais localizada, bem como
no fim de cada ano, visando uma abordagem mais genérica.

5.4 Segurança
q) Frequência de Acidentes
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
Nº
Nº

A
X

1.000.000

(16)

Unidade: 1.000.000 acidentes / hora. Homem
Factores explanatórios: natureza das obras, condições climatéricas
Grupo de medição: B
Valor de referência: 15
Periodicidade de cálculo: Anual.

5.5 Recursos humanos, formação e inovação
r)

Horas extraordinárias

Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
C

á
C

100

(17)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: desvios de prazos e penalidades acordadas.
Grupo de medição: B
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Valor de referência: 0%
Periodicidade de cálculo: No final de cada obra, para uma análise mais localizada, bem como
no fim de cada ano, visando uma abordagem mais genérica.

s) Rotatividade de pessoal
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
Nú

çõ

Nú

Nú

õ

/

100

(18)

Nota: apesar de ser benéfico manter os recursos humanos por algum tempo, é também
importante que o rácio apresentado não seja muito reduzido para manter alguma rotatividade
da empresa, pois pouca rotatividade pode fazer com que alguns colaboradores se sintam como
dados adquiridos para a empresa e tal facto pode levar a um menor rendimento.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: situação económica,
Grupo de medição: B
Valor de referência: 1,6%
Periodicidade de cálculo: Anual.
t)

Satisfação dos funcionários

Processo de cálculo: dado que se trata de um indicador qualitativo, torna-se necessária a
utilização de um questionário. Assim, foi elaborado um questionário, semelhante aos
anteriores, a título de exemplo, apresentado no anexo 5. Na elaboração de um questionário
com esta finalidade, deve-se procurar manter o anonimato, de maneira a nunca pôr em causa a
situação profissional dos colaboradores. Mais uma vez, este indicador é avaliado sob forma de
percentagem face a um funcionário totalmente satisfeito, ou seja, que responda ao questionário
com uma pontuação de 82. O inquérito mencionado encontra-se apresentado no anexo 6.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: resultados da empresa,
Grupo de medição: C
Valor de referência: 100%
Periodicidade de cálculo: Anual.
u) Custos de subcontratação
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
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C

S

100

C

(19)

Nota: Admite-se que na construção, se utilizam muitos serviços através da modalidade de
subcontratação por compensar para a empresa contratante. Isto é, os serviços contratados
saem mais baratos do que se fosse a empresa de construção a executá-los.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: situação económica do país, localização dos empreendimentos.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 80%
Periodicidade de cálculo: No final de cada obra, visando uma análise mais localizada, bem
como no final do ano, visando uma abordagem mais genérica.
v) Formação de operários
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
Nº

çã
Nº

(20)

á

Unidade: hora/colaborador/ano
Factores explanatórios: dimensão, especialidade da empresa.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 10 horas anuais
Periodicidade de cálculo: Anual.
w) Investimento em tecnologias de informação
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
I

çã
I

100 (21)

Nota: Através da aplicação deste indicador em diversas empresas, chega-se por via da
experimentação a um intervalo óptimo para este indicador.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: resultados da empresa.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 5%
Periodicidade de cálculo: Anual.
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5.6 Diversificação geográfica e áreas de negócio
x) Diversificação de área de negócio
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
V

çã
V

V

100

(22)

Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: situação económica dos sectores, situação económica geral.
Grupo de medição: A
Valor de referência: 50%
Periodicidade de cálculo: Anual.
y) Diversificação no sector
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
Nú

á

çã

Nº

á

çã

100

(23)

Considerou-se a existência de cinco áreas de negócio no âmbito do sector da construção.
Estas áreas são: infra-estruturas (aeroportuárias, rodoviárias, ferroviárias, etc.), construção civil
(construção industrial, edifícios públicos, escolas, etc.), imobiliário (habitação, escritórios, etc.),
obras marítimas e, fundação e geotecnia.
Unidade: Percentagem (%).
Factores explanatórios: situações do mercado para as diferentes áreas, experiência nas
diferentes áreas (anos de actuação).
Grupo de medição: A
Valor de referência: 60%
Periodicidade de cálculo: Trimestral.
z) Internacionalização
Processo de cálculo: Por aplicação da seguinte expressão:
V

í
V

V

100

(24)

Unidade: Percentagem (%)
Factores explanatórios: situação económica do país de origem, bem como a dos outros.
Grupo de medição: A
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Valor de referência: 30%.
Periodicidade de cálculo: Anual.
Dado que não existe um consenso relativamente a uma fórmula que determina o desempenho
de uma empresa e que defina quais os indicadores que optimizam uma medição e análise do
mesmo, torna-se importante referir que os valores sugeridos podem não ser adaptáveis a todas
as empresas, sendo que constituem apenas uma referência. Para uma medição rigorosa, tanto
a escolha dos indicadores como a definição dos valores de referência deve ser definida de
forma particular para cada caso específico.
A título de exemplo, para o indicador da concentração de vendas no qual o valor de referência
sugerido é de 9.000.000 €/cliente. Este facto, não implica que uma empresa que se especialize
em determinada actividade e que tenha vendas na ordem dos 200.000 € por cada cliente, não
apresente um bom desempenho a este nível.
Considerou-se ainda, que a descrição anteriormente apresentada contém toda a informação
necessária que tem de estar associada a qualquer escolha de indicadores, pois sem a qual,
torna-se impossível tirar o melhor partido possível da utilização de um sistema desta natureza.
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES
6.1

Principais conclusões

No presente estudo, ficou bem explícita a importância da medição de desempenho nas
empresas. No sector de construção civil e obras públicas, perante a concorrência existente, as
margens operacionais reduzidas, apesar de se tratar de uma indústria muito complexa e
adversa a mudanças, a aplicação de um sistema de medição de desempenho pode trazer
muitas mais-valias na gestão de desempenho, dado que permite melhorar o planeamento para
um horizonte temporal de médio/longo prazo e, como consequência disso, o resultado obtido.
Ficou bem explícita a importância de uma boa escolha dos indicadores a utilizar,
nomeadamente o facto de estes deverem ser seleccionados consoante o tipo de empresa em
causa. Isto é, para empresas de dimensões distintas, os indicadores podem corresponder a
diferentes níveis de desempenho. Na escolha efectuada no presente estudo procurou-se
abranger um leque de empresas que incluísse também as de maior dimensão. No entanto,
dado que a amostra que determinou a influência dos indicadores era maioritariamente
constituída por pequenas empresas, alguns indicadores que se pensava terem uma elevada
contribuição, acabaram por não lhes ser atribuída tanta importância.
O mesmo acontece para os valores de referência a definir, dado que o mesmo valor de
referência pode corresponder a níveis de desempenho diferentes quando aplicado a empresas
distintas.
Assim, apesar de no inquérito este facto ter sido de certa forma menosprezado, a literatura
mostra que as empresas, nos dias de hoje (para ultrapassar estes tempos de crise), devem
utilizar como ferramentas importantes, os indicadores da diversificação da área de negócio e
da internacionalização, de modo a aligeirarem os picos de receitas e diminuírem a exposição à
economia portuguesa.
Para além disto, torna-se evidente, que as empresas de construção devem preocupar-se com o
facto de se orientarem para o cliente. Afinal, é o cliente que tem de estar satisfeito com o
resultado do serviço e do produto realizado.
Por outro lado, as questões de segurança dos trabalhadores e as rentabilidades operacionais
são também aspectos não menos importantes.
Todos os indicadores incluídos no sistema de medição e avaliação de desempenho devem ser
recolhidos, de forma a optimizar a sua utilização em processos de rotina de custos reduzidos e
de forma relativamente rápida. Para além disso, devem ser apresentados de modo bem
explícito e a um leque de colaboradores elevado, de maneira a acelerar e descentralizar
algumas tomadas de decisão.
É de referir que a lista proposta para indicadores de desempenho foi bem conseguida, tendo
em conta, que a todos os indicadores foi atribuída, pelo menos, uma influência média.
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Ficou também bem claro, que de forma a serem realizadas obras de forma eficiente e eficaz, é
importante existir, desde o início, um planeamento estratégico. Este promove o conhecimento
das acções pré-estabelecidas e facilita a sua monitorização. Para além disso, a comparação
entre o executado e o planeado, tornando-se evidente no desempenho dos processos, o que
facilita muito a gestão corrente dos mesmos.
Importa ainda referir, como também sublinha a literatura, que as empresas de construção civil
em Portugal, ainda não tiram o máximo de proveito dos benefícios que a aplicação de um
sistema de recolha e apresentação de informação pode trazer.
De facto, apesar da indústria da construção ser muito complexa, esta pode evoluir, como
fizeram outros sectores, com a ajuda da aferição permanente de desempenho. Deste modo,
através da aplicação de sistemas de medição de desempenho, é possível, reduzir despesas e
prazos, bem como optimizar as margens operacionais.
Por último, salienta-se que, com este trabalho de investigação, procurou-se efectuar uma
demonstração do uso de um indicador agregado, como sistema de medição de desempenho
global. Considera-se que, apesar das limitações existentes, ficou claro que o modelo consegue
cumprir, de forma positiva, o seu papel, sendo que é mais ou menos preciso, consoante a
quantidade e qualidade de informação disponibilizada.

6.2

Contribuições

O presente estudo pretendeu contribuir para uma exposição clara das informações existentes
acerca das matérias relacionadas com a medição de desempenho no sector da construção.
Foram efectuadas sugestões para as escolhas dos indicadores, facultados exemplos de
indicadores e de sistemas de medição de desempenho e plataformas existentes que procuram
medir e avaliar o desempenho. Através da informação exposta, esta dissertação dá a
possibilidade de conhecer as diversas etapas que antecedem a aplicação de um sistema de
medição de desempenho, bem como de escolha de um sistema mais eficaz para a sua
aplicação. O leitor pode ainda optar aplicar e adaptar o modelo desenvolvido nesta dissertação
na sua empresa.

6.3

Limitações

As principais limitações associadas a este trabalho foram a falta de disponibilidade de
informação e a reduzida amostra conseguida para este estudo.
Quanto à primeira, é de referir a tendência das empresas em disponibilizam apenas
informações financeiras, as quais obrigatoriamente têm de o fazer. As empresas de maior
dimensão dispõem ainda de informações relativas aos acidentes de trabalho e ao ambiente.
Assim, para efeitos de medição de desempenho, não se verificou a existência de registos
relativos a indicadores mais operacionais, como as derrapagens a nível de prazos ou de
custos, facto que é comum em toda a indústria, mas que as empresas, por questões de
competitividade, resistem a manifestar.
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Para além disso, a organização das empresas é muito variável, pelo que a obtenção de
informação para indicadores mais genéricos, como a diversificação de área de negócio e
internacionalização também é, por vezes, difícil. Se por um lado, algumas empresas são
multinacionais, abrangem várias áreas de negócio e dispõem informações relativas a este
indicador, outras são apenas nacionais e, aparentemente, actuam apenas no sector da
construção, podendo estar presentes indirectamente nas diferentes áreas e países através de
empresas nas quais têm participações. Nos últimos casos, ou não existe informação relativa a
estes indicadores, ou a mesma encontra-se dispersa pelo que a sua compilação é difícil.
Quanto à amostra obtida, responderam apenas entre 15 e 20% das empresas às quais se
enviou o questionário. Assim, a amostra ficou constituída, essencialmente, por empresas de
menor dimensão, pelo que as contribuições dos indicadores podem não ter reflectido, em bom
rigor, as influências dos mesmos nas empresas de média e grandes dimensões.

6.4

Trabalhos futuros

Desde já se sugere que num trabalho futuro, o modelo seja aplicado numa amostra de
empresas em que seja possível a utilização de todos os indicadores mencionados. Desta
forma, será possível compreender, de melhor forma, a sua adequabilidade, bem como captar
as dificuldades deste tipo de empresas, no que respeita à colheita e registo da informação
destinada à medição de desempenho.
Por outro lado, de modo a conseguir um modelo mais preciso, em futuros trabalhos, deve-se
fazer a distinção de empresas por volume de negócios. Assim, ao efectuar os inquéritos, as
respostas correspondentes a empresas de dimensões diferentes são analisadas de forma
distinta, o que permite efectuar selecções dos indicadores que mais influenciam o desempenho
das empresas nos diferentes casos. Deste modo, as contribuições de cada indicador variam
consoante a dimensão das empresas e é possível criar um modelo que utilize indicadores
diferentes conforme a dimensão da empresa a analisar.
Para além disso, sugere-se que seja efectuada uma abordagem mais operacional da medição
de desempenho neste tipo de empresas. Neste sentido, deve-se ainda abordar de forma mais
exaustiva a distribuição de informação pelos vários níveis hierárquicos, pois considera-se que
possa ser um facto que melhora o desempenho de uma empresa, dado que permite
descentralizar as decisões, bem como, por vezes também, acelerá-las.

6.5

Conclusão geral

Com a execução deste trabalho, foi possível apreender conhecimentos acerca de matérias que
se consideram de grande utilidade nos dias de hoje, não só aplicáveis em empresas de
construção civil e obras públicas, mas também noutros sectores.
Através do presente trabalho, ficou também perceptível que sobre a matéria em análise, ainda
há possibilidades de inovação, pois ainda não se conseguiu elaborar um modelo que
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calculasse, de forma exacta, o desempenho de uma empresa, e que conseguisse o consenso
da maioria dos autores que escreveram acerca destes conteúdos.
Por fim, a realização de um trabalho desta natureza, permitiu desenvolver algumas
capacidades que contribuem em muito para a preparação de um estudante universitário para o
mercado de trabalho. As capacidades referidas são por exemplo, a disciplina, a sistematização,
o espírito de iniciativa, bem como as capacidades de escrita e de apresentação dos conteúdos.
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Anexos

Anexo I – Inquérito para calcular influência de indicadores

Medição de desempenho de uma Empresa de Construção
Qual a importância dos seguintes parâmetros para o desempenho global da minha empresa?
Este inquérito pretende avaliar os pesos dos seguintes parâmetros na medição de
desempenho de uma empresa de construção.
Todas as respostas deste questionário são dadas através de uma escala de 1 a 7 em que 1
significa pouca relevância e
7 relevância máxima.
Por favor, quantifique a influência de cada parâmetro na medição de desempenho global de uma
empresa.

Situações relacionadas com o cliente
1. Colaboração do cliente nos projectos, planeamento e restantes
processos
1

2

3

4

5

6

7

2. Satisfação do cliente face ao trabalho executado pela empresa
1

2

3

4

5

6

7

3. Disponibilização de pagamentos por parte dos clientes:
parâmetro que pretende medir a satisfação de uma empresa
face à disponibilização dos pagamentos
1

2

3

4

5

6

7

4. Concentração/Dispersão das vendas: parâmetro que
verifica se o volume de negócios provém de um número
elevado ou reduzido de clientes e mede a independência de
uma empresa face aos seus clientes
1

2

3

4

5

6

7

Situação Económica/Financeira
1. Valor Acrescentado Bruto (VAB) / Volume de Vendas: parâmetro
que pretende medir a contribuição da empresa para a economia
1

2

3

4

5

6

7

2. Produtividade de uma empresa: dada por VAB / Número de
empregados médio a trabalhar na empresa
1

2

3

4

5

6

7

i

Situação Económica/Financeira (continuação)
3. Rentabilidade de Vendas: mede as margens operacionais
aplicadas pela empresa
1

2

3

4

5

6

7

4. Rentabilidade dos Capitais Próprios: mede a taxa de retorno
dos capitais investidos na empresa
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

5. Crescimento de Vendas
1

2

3

6. Activos circulantes / passivos circulantes: parâmetro que
reflecte a liquidez geral da empresa
1

2

3

4

5

6

7

7. Capitais Próprios / Activos Líquidos: parâmetro que pretende
reflectir a autonomia financeira de uma empresa
1

2

3

4

5

6

7

8. Desvio de Custo face aos custo que eram previstos no ano
transacto
1

2

3

4

5

6

7

Qualidade de Serviço e Segurança
1. Derrapagem de prazos face aos prazos previstos para a
execução do conjunto de obras respectivas ao ano transacto
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

2. Número de Obras com desvio de custos
1

2

3

4

3. Número de defeitos existentes aquando da entrega das obras aos
clientes
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

4. Valor económico dos defeitos
1

2

3

ii

Qualidade de Serviço e Segurança (continuação)
5. Valor económico correspondente ao pagamento de horas
extraordinárias
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

6. Número de acidentes de trabalho
1

2

3

4

Recursos Humanos, Formação e Inovação
1. Rotatividade de pessoal
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

2. Satisfação dos funcionários
1

2

3

3. Percentagem de custos de subcontratações nos custos totais
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

4. Formação dos operários
1

2

3

5. Percentagem de investimento em tecnologias de
informação face ao total dos investimentos efectuados
pela empresa
1

2

3

4

5

6

7

Diversificação Geográfica e de Áreas de Negócio
1. Diversificação das actividades da empresa dentro do sector de
Construção Civil e
Obras Públicas (engenharia civil, edifícios residenciais, …)
1

2

3

4

5

6

7

2. Diversificação de áreas negócio fora do sector de Construção Civil
e Obras Públicas
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3. Internacionalização
1

2

iii

Quais os parâmetros mais importantes?
1. Escreva os 10 parâmetros que considerou mais importantes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dados Pessoais
1. Por favor, preencha os espaços:
Nome:
Empresa:

Agradecimentos
Muito obrigado pelo seu tempo.
A sua contribuição foi muito útil para este trabalho.
Os melhores cumprimentos
Pedro Sanches

iv

Anexo II – Resultados do Inquérito da Influência dos Indicadores
Quadro anexo 1: Respostas individuais ao inquérito da influência de indicadores

Empresas

P
E
R
G
U
N
T
A
S

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

P1

7

5

5

6

3

7

5

5

7

6

4

7

7

4

5

6

6

P2

7

6

7

6

6

7

7

6

6

7

6

6

7

7

7

6

7

P3

7

3

7

5

4

5

5

7

6

5

7

7

6

7

6

5

7

P4

5

4

5

6

2

6

3

6

5

6

5

6

5

7

5

5

5

P5

5

5

6

5

2

5

4

5

5

6

5

5

3

6

5

7

5

P6

7

3

4

6

3

4

5

5

5

6

3

6

3

6

6

7

6

P7

7

6

7

6

7

5

6

6

7

6

6

6

7

6

6

7

6

P8

7

7

4

6

3

6

4

6

6

6

6

4

7

6

5

7

7

P9

7

4

5

4

7

6

5

5

7

5

4

6

3

6

4

7

7

P10

7

5

5

5

2

6

4

6

7

5

6

5

5

6

6

6

6

P11

7

4

5

6

2

6

5

6

6

5

7

5

4

6

5

6

6

P12

7

5

6

6

5

7

6

6

6

6

5

6

5

6

5

5

6

P13

7

6

6

6

4

6

5

5

7

6

6

6

6

6

5

6

7

P14

7

6

7

6

2

7

6

6

4

6

5

6

5

6

6

5

7

P15

7

4

6

6

2

6

4

6

7

5

6

6

7

5

6

6

7

P16

7

3

6

6

3

7

6

7

5

6

6

7

7

2

5

6

7

P17

7

5

6

6

3

7

5

5

6

6

2

6

5

4

4

6

4

P18

7

5

6

6

4

7

6

7

6

7

7

7

7

5

7

4

7

P19

4

2

7

5

3

4

4

5

7

5

5

5

6

2

5

5

5

P20

7

4

6

6

7

4

5

5

7

5

7

6

7

5

6

5

5

P21

6

2

6

6

4

6

2

5

6

4

6

5

3

6

6

6

6

P22

7

3

6

6

4

6

4

6

6

5

5

5

7

5

6

6

6

P23

3

4

6

6

3

6

4

6

6

4

3

5

5

4

5

6

6

P24

7

2

5

4

3

5

4

5

7

6

5

3

4

6

3

6

5

P25

3

5

3

5

3

5

2

5

6

5

2

3

1

6

2

6

5

P26

5

4

4

6

7

3

5

6

7

4

5

3

7

6

2

6

6

Empresas de grande dimensão
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Quadro anexo 2: Tratamento de dados do inquérito da influência dos indicadores
Número de Respostas
Contribuição
Média
(%)
1
2
3
4
5
6
7

P
E
R
G
U
N
T
A
S

P1

0

0

1

2

5

4

5

5,59

3,98

P2

0

0

0

0

0

8

9

6,53

4,65

P3

0

0

1

1

5

3

7

5,82

4,15

P4

0

1

1

1

8

5

1

5,06

3,60

P5

0

1

1

1

10

3

1

4,94

3,52

P6

0

0

4

2

3

6

2

5,00

3,56

P7

0

0

0

0

1

10

6

6,29

4,48

P8

0

0

1

3

1

7

5

5,71

4,06

P9

0

0

1

4

4

3

5

5,41

3,85

P10

0

1

0

1

6

7

2

5,41

3,85

P11

0

1

0

2

5

7

2

5,35

3,81

P12

0

0

0

0

6

9

2

5,76

4,11

P13

0

0

0

1

3

10

3

5,88

4,19

P14

0

1

0

1

3

8

4

5,71

4,06

P15

0

1

0

2

2

8

4

5,65

4,02

P16

0

1

2

0

2

6

6

5,65

4,02

P17

0

1

1

3

4

6

2

5,12

3,64

P18

0

0

0

2

2

4

9

6,18

4,40

P19

0

2

1

3

8

1

2

4,65

3,31

P20

0

0

0

2

6

4

5

5,71

4,06

P21

0

2

1

2

2

10

0

5,00

3,56

P22

0

0

1

2

4

8

2

5,47

3,90

P23

0

0

3

4

3

7

0

4,82

3,44

P24

0

1

3

3

5

3

2

4,71

3,35

P25

1

3

4

0

6

3

0

3,94

2,81

P26

0

1

2

3

3

5

3

5,06

3,60

140,41

100,00

Total
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Anexo III – Dados necessários para a elaboração do ranking

Quadro anexo 3: Dados dos indicadores seleccionados para ranking
Indicadores para Ranking
Colaboração do cliente

Médias

Contribuição
(%)

5,59

5,56

Satisfação do cliente

6,53

6,50

Disponibilização pagamentos

5,82

5,80

Rentabilidade de Vendas

6,29

6,26

Rentabilidade dos Capitais Próprios

5,71

5,68

Crescimento de Vendas

5,41

5,39

Liquidez geral da empresa

5,41

5,39

Desvio de Custo

5,76

5,74

Derrapagem de prazos

5,88

5,85

Nº Obras c/ desvio de custos

5,71

5,68

Nº de defeitos existentes

5,65

5,62

Valor económico dos defeitos

5,65

5,62

Nº de acidentes de trabalho

6,18

6,15

Satisfação dos funcionários

5,71

5,68

Formação dos operários

5,47

5,44

Diversificação no sector

4,71

4,68

Diversificação fora do sector

3,94

3,92

Internacionalização

5,06

5,04

Total

100,47

100,00
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Quadro anexo 4: Indicadores das empresas para cálculo do ranking
Rentabilidade
Rentabilidade
Nome
das Vendas Pesos dos capitais
Pesos
(%)
próprios (%)
Mota - Engil

4,88

1,45

15,48

1,68

-52,71

0,00

-94,89

0,00

Soares da Costa

3,94

1,17

15,06

1,63

Opway

-1,79

0,00

-9,89

0,00

Zagope

4,54

1,35

17,76

1,92

Somague

-0,22

0,00

-1,47

0,00

Edifer

0,95

0,28

10,82

1,17

Monteadriano

3,26

0,97

12,33

1,34

MSF

0,30

0,09

2,80

0,30

Conduril

21,22

6,29

43,57

4,72

Lena

0,50

0,15

5,40

0,59

Casais

1,40

0,42

10,14

1,10

CME

5,25

1,56

13,96

1,51

FDO

0,65

0,19

9,95

1,08

Ensul Meci

0,51

0,15

1,23

0,13

Construtora Abrantina

1,19

0,35

0,92

0,10

Contacto

5,64

1,67

24,27

2,63

Avelino Farinha e Agrela

13,03

3,86

36,71

3,98

Constructora San José

4,90

1,45

13,25

1,44

Construções Gabriel A.S. Couto

2,20

0,65

12,10

1,31

Alberto Martins de Mesquita &
Filhos

-3,27

0,00

-8,99

0,00

Efacec

0,00

0,00

26,45

2,87

Hagen Engenharia

5,60

1,66

23,68

2,57

Domingos da Silva Teixeira

7,81

2,31

22,92

2,48

Viatel

3,61

1,07

8,20

0,89

Manuel Rodrigues Gouveia

7,59

2,25

26,21

2,84

-24,05

0,00

-75,65

0,00

Obrecol

0,90

0,27

4,85

0,53

Atlindo Correia & Filhos

0,32

0,09

1,19

0,13

Tecnasol - FGE

-5,87

0,00

-14,95

0,00

NovoPCA

0,14

0,04

0,93

0,10

Edivisa

4,41

1,31

12,27

1,33

Vestas (Portugal)

9,39

2,79

29,59

3,21

Eusébios e Filhos

2,38

0,70

9,39

1,02

Alves Ribeiro

18,51

5,49

6,75

0,73

Bento Pedroso Construções

6,81

2,02

5,62

0,61

Ramos Catarino

3,05

0,90

19,70

2,13

Ferrovial Agroman

-5,69

0,00

52,70

5,71

Alexandre Barbosa Borges

0,79

0,23

1,99

0,22

Construções Amândio Carvalho

2,13

0,63

13,96

1,51

Teixeira Duarte

Teodoro Gomes Alho
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Quadro anexo 5: indicadores das empresas para cálculo do ranking
Nome

Crescimento de
Pesos
Vendas (%)

Liquidez
Geral (%)

Pesos

Cotação
final

Mota - Engil

52,69

1,70

118,12

2,11

6,93

Teixeira Duarte

30,88

1,00

123,92

2,21

3,21

Soares da Costa

46,32

1,50

132,59

2,36

6,66

Opway

167,38

5,41

145,50

2,60

8,01

Zagope

91,81

2,97

163,47

2,92

9,15

Somague

-4,32

0,00

138,75

2,47

2,47

Edifer

22,4

0,72

120,92

2,16

4,34

Monteadriano

38,06

1,23

150,27

2,68

6,21

MSF

-3,39

0,00

157,89

2,82

3,21

Conduril

64,18

2,07

210,99

3,76

16,85

Lena

-3,96

0,00

126,85

2,26

3,00

Casais

30,37

0,98

178,06

3,18

5,67

CME

9,95

0,32

130,39

2,33

5,72

FDO

57,07

1,84

123,86

2,21

5,32

Ensul Meci

154,19

4,98

160,12

2,86

8,12

Construtora Abrantina

70,35

2,27

111,89

2,00

4,72

Contacto

-10,76

0,00

229,60

4,09

8,40

Avelino Farinha e Agrela

37,29

1,21

186,81

3,33

12,38

Constructora San José

-3,62

0,00

178,63

3,19

6,07

Construções Gabriel A.S. Couto

44,55

1,44

116,27

2,07

5,48

Alberto Martins de Mesquita & Filhos

-14,86

0,00

128,87

2,30

2,30

Efacec

20,83

0,67

153,73

2,74

6,28

Hagen Engenharia

132,3

4,28

115,26

2,06

10,56

Domingos da Silva Teixeira

-8,98

0,00

241,00

4,30

9,10

Viatel

-23,11

0,00

122,80

2,19

4,15

Manuel Rodrigues Gouveia

21,34

0,69

281,16

5,01

10,79

Teodoro Gomes Alho

-11,68

0,00

171,16

3,05

3,05

Obrecol

51,55

1,67

141,55

2,52

4,98

Atlindo Correia & Filhos

69,26

2,24

132,13

2,36

4,82

Tecnasol - FGE

-6,45

0,00

151,08

2,69

2,69

NovoPCA

-39,49

0,00

114,92

2,05

2,19

Edivisa

-13,63

0,00

160,19

2,86

5,49

Vestas (Portugal)

106,18

3,43

130,79

2,33

11,76

Eusébios e Filhos

28,57

0,92

134,86

2,41

5,05

Alves Ribeiro

-25,97

0,00

139,72

2,49

8,71

Bento Pedroso Construções

89,13

2,88

303,33

5,41

10,92

Ramos Catarino

26,76

0,86

180,57

3,22

7,12

Ferrovial Agroman

25,22

0,82

142,59

2,54

9,07

Alexandre Barbosa Borges

10,89

0,35

190,27

3,39

4,19

Construções Amândio Carvalho

60,52

1,96

124,07

2,21

6,31
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Anexo IV – Inquérito que avalia a “satisfação de uma empresa face à
colaboração com o cliente”

Satisfação de uma empresa face à colaboração de um cliente
Este questionário pretende avaliar a colaboração de um cliente nos projectos,
esclarecimentos de dúvidas e outras situações em que é convocado.
Deste modo, a empresa inquirida, deve colocar na escala apresentada, o valor de (1)
quando "não está satisfeita" e o valor de (7) quando está "muito satisfeita" com o cliente
em relação à sua colaboração nas diversas situações.

1. Definição do programa base e condições contratuais
1

2

3

4

5

6

7

2. Responder a dúvidas existentes no projecto
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

4

5

6

7

3. Rapidez de resposta
1

2

4. Discutir situações imprevistas
1

2

3

x

Anexo V – Inquérito que avalia a “satisfação de um cliente perante o
trabalho da empresa”

Satisfação do Cliente
Este inquérito pretende avaliar a satisfação de um cliente em relação ao serviço prestado
por uma empresa.
Pede-se ao inquirido que, mediante a escala de valores apresentada, classifique o grau de
satisfação em relação aos parâmetros questionados.
Deste modo, (1) significa "não satisfeito" e (7) significa "muito satisfeito".
De maneira a obter total sinceridade, o presente questionário, é anónimo

1. Definição do programa base e condições contratuais
1

2

3

4

5

6

7

2. Responder a dúvidas existentes no projecto
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

4

5

6

7

3. Rapidez de resposta
1

2

4. Discutir situações imprevistas
1

2

3

xi

Anexo VI – Inquérito que avalia a “satisfação dos funcionários de uma
empresa”

Satisfação dos funcionários
Este questionário pretende avaliar a satisfação dos funcionários.
Para isso pede-se ao inquirido para classificar a satisfação face a diversos parâmetros.
A classificação é feita mediante uma escala de (1) a (7), em que (1) significa "não
satisfeito" e (7) significa "muito satisfeito"

1. Imagem da empresa
1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

2. Envolvimento dos colaboradores
1

2

3

3. Ambiente de trabalho
1

2

3

4. Infra-estruturas de trabalho
1

2

3

5. Sessões de formação disponibilizadas
1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

6. Horário de trabalho
1

2

7. Benefícios fornecidos pela empresa
1

2

3

4

8. Relação trabalho-remuneração
1

2

3

9. Relação superior-funcionário
1

2

3

10. Relação funcionário-funcionário
1

2

3

11. Realização pessoal
1

2

3

12. Estabilidade de Emprego
1

2

3
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