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Apresentação
Produtividade é um conceito de consenso quanto à sua importância, mas de
controvérsia quanto à forma de mensuração. Especialmente na construção,
a questão se mostra complexa porque é influenciada por múltiplos fatores de
forma interativa e pode ser medida de diferentes maneiras, dependendo da
finalidade (Di Zhang, 2014). As diferentes dimensões do tema se estendem
desde a eficiência nas empresas, construtoras e incorporadoras até suas
relações com o ambiente macroeconômico, chegando ao impacto da
construção na produtividade global de cada economia.

Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla. De um lado, o ambiente macro
afeta tanto as construtoras quanto as empresas dos demais elos da cadeia
produtiva setorial. De outro, a própria atividade econômica como um todo
sofre os feitos do desempenho da construção em seus diversos segmentos.

Do ponto de vista dos economistas, é consenso que a produtividade de uma
dada atividade profissional ou empresarial pode ser mensurada por sua
capacidade de geração (ou agregação) de valor. A produtividade do trabalho,
por exemplo, é dada pela quantidade de bens e serviços que o trabalhador
pode produzir em um determinado período. De forma análoga, a
produtividade do capital se relaciona à quantidade de bens e serviços
produzidos em determinado período com a utilização de uma unidade de
capital.

Sob uma óptica mais ampla, a elevação da produtividade pode ser
compreendida como a geração de maiores níveis de produção com a mesma
quantidade de recursos empregados ou, de outra maneira, quando se
emprega menos recursos para obter uma mesma produção. Esse conceito
considera a eficiência de uma forma abrangente, ao procurar mensurar os
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efeitos de elementos não tangíveis, como o progresso tecnológico, e é
conhecido como Produtividade Total dos Fatores (PTF).

Mais usualmente, o termo produtividade é associado à produtividade do
trabalho. Em parte, essa relação ocorre pela maior facilidade de estimativa –
considerando o total de trabalhadores ou de horas trabalhadas – do que a
produtividade do capital, que exige a estimativa do estoque de capital
disponível em setores econômicos ou países. Assim, a evolução da
produtividade do trabalho tem sido bastante utilizada e aceita como fator
determinante da capacidade de crescimento econômico sustentado de um
país.

Neste estudo elaborado pela FGV/IBRE por solicitação do SindusCon-SP,
visando permitir o maior número de comparativos, tanto no tempo quanto no
espaço, o denominador utilizado será o trabalho, medido pelas horas
trabalhadas ou pelo número de empregados. Estimou-se a produtividade da
construção em âmbito nacional e para um conjunto de países selecionados
com o objetivo de apontar lições que possam ser adotadas no Brasil com a
devida adequação à realidade local. Esta estimativa permite também um
comparativo com a evolução da produtividade do trabalho para o conjunto
das atividades da economia e para a indústria de transformação do Brasil e
países selecionados para os anos 2003 a 2013.

O estudo também traz uma análise da produtividade das empresas da
construção no Brasil entre 2007 e 2013 por porte e segmento setorial.

O trabalho está estruturado em três seções. Na primeira, são apresentados
os números da produtividade da construção para o período de 2003 a 2013
para um conjunto de países. A escolha dos países privilegiou a
disponibilidade de informações para o período.

Na seção seguinte, são

discutidos casos internacionais.
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Na seção 3, mostra-se a evolução recente da produtividade das empresas de
construção civil no Brasil no período de forte crescimento setorial (2007 a
2013).Na seção final, discutem-se os principais desafios das empresas da
construção

no

Brasil

para

elevar

sua

produtividade.

Informações

metodológicas detalhadas e as referências encontram-se no final deste
trabalho.

1. A produtividade da construção no Brasil e no mundo
Desde a eclosão da crise internacional em 2008, o crescimento da economia
em todo o mundo sofreu uma inflexão que atingiu os países em intensidades
diferentes. Os números de 2014 revelam que a maioria dos países não
conseguiu retomar o patamar de crescimento observado no período anterior.
No entanto a mera comparação das taxas agregadas esconde diferenças
significativas entre os países, seu fator propulsor, sua dimensão, início e
duração (Tabela 1).

A dificuldade dos países, ou de grande parte deles, para retomar um padrão
de crescimento mais elevado e sustentado remete a muitas questões, mas
existe um relativo consenso de que ela está intrinsicamente relacionada à
discussão de competitividade e produtividade. Pinheiro e Bonelli (2011)
destacam a relação entre os dois conceitos e “sua importância em ajudar a
explicar ao mesmo tempo o nível de renda per capita em uma economia e
seu papel central como determinante do retorno do investimento e,
consequentemente, da taxa de crescimento do país”.
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Tabela 1. PIB, taxa de crescimento, 2003 a 2013 (média anual)
2003-2006
Austrália
Brasil
Canadá
China
Alemanha
Espanha
França
Reino Unido
Índia
Itália
Japão
Coreia do Sul
México
Holanda
Portugal
Rússia
Suécia
Estados Unidos

3,3%
3,5%
2,7%
12,3%
1,2%
3,6%
1,9%
3,1%
8,3%
1,2%
1,8%
4,2%
3,4%
2,0%
0,8%
7,2%
3,5%
3,2%

2007-2013

2,8%
3,5%
1,5%
9,7%
0,9%
-0,4%
0,6%
0,5%
7,2%
-1,1%
0,4%
3,5%
1,9%
0,5%
-0,7%
2,7%
1,0%
1,0%

2014

2,6%
0,1%
2,5%
7,4%
1,6%
1,4%
0,4%
2,8%
5,7%
-0,4%
0,0%
3,3%
2,1%
0,9%
0,9%
0,6%
2,1%
2,4%

Fonte: WIOD.

O setor da construção é um dos principais componentes do investimento.
Assim seu desempenho, sua produtividade são determinantes fundamentais
do crescimento econômico. No entanto, a despeito dessa importância, a
produtividade da construção é, em regra, inferior à média da economia em
todo o mundo. Na verdade, não apenas o nível de produtividade é mais
baixo, como o crescimento desse indicador tem sido menos favorável no
período pós-crise financeira.
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Comparação com países selecionados
Considerando os países da amostra utilizada neste estudo1, o diferencial de
produtividade entre o setor da construção e a economia como um todo
passou de 1,4% em 2003 para 11,3% em 2013, resultado de uma perda de
produtividade que se acentuou especialmente após a crise econômica
financeira de 2008.

Nesse sentido, a economia americana é emblemática: a construção esteve
no epicentro da crise e mergulhou em uma queda bastante forte nos anos
seguintes com efeitos em sua produtividade. Em 2003, a produtividade da
construção era 27% inferior a da economia. Em 2009, a produtividade setorial
já era 32% inferior à de toda economia, diferença que vem sendo mantida até
2013.

Vale notar que, em 2003, para o conjunto analisado, a construção civil tinha
produtividade superior à da economia apenas na Índia. No Brasil, a
produtividade setorial em 2003 era cerca de 32,5% inferior à média da
economia. Esse diferencial se manteve até 2013, ainda que com oscilações,
tendo chegado a 31,7% em 2013 (Tabela 2).

No caso de nações emergentes, nota-se, ainda, a existência de outro
desnível, desta vez na comparação setorial entre países. Em 2003, a
produtividade do trabalho na construção brasileira era cerca de 71% menor
do que a média dos países da amostra. Em 2013, após os anos de forte
crescimento setorial, esse diferencial diminuiu, mas ainda permanecia em
69,5%. Ou em outros termos, em 2013 a produtividade da construção civil
brasileira representava 30,5% da produtividade média dos países.
Países considerados no cálculo: Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Espanha, França,
Reino Unido, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Holanda, Portugal, Rússia, Suécia, Estados
Unidos.
1
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Considerando apenas os países mais desenvolvidos da amostra

2

, o

diferencial de produtividade da construção civil brasileira torna-se ainda
maior: 79,5% em 2003 e 77% em 2013.
Tabela 2. Diferencial de produtividade da construção para a economia

Fonte: WIOD, Conference Board. Elaboração FGV

Países considerados desenvolvidos: Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos,
França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido e Suécia.
2
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Gráfico 1. Diferencial de produtividade na construção EUA = 100, 2013

Fonte: Fonte: WIOD, Conference Board. Elaboração FGV

Vale notar que o diferencial de produtividade também existe quando se
comparam os níveis de produtividade da economia como um todo. Em 2003,
o valor adicionado por trabalhador na economia brasileira como um todo era
77,2% menor que a média dos países desenvolvidos da amostra. Em 2013,
esse gap, apesar de menor, ainda era de 76,1%.

Conclui-se que, em uma perspectiva internacional, existe um duplo gap de
produtividade. Como regra, a construção civil é menos produtiva que a média
de cada economia, uma diferença que aumentou nos últimos dez anos.
Também nota-se que os níveis de produtividade setorial e global são
menores em países emergentes como o Brasil na comparação com os países
mais avançados.

20

Figura 1. Duplo gap de produtividade: construção x média da economia e
Brasil x países mais desenvolvidos

DUPLO
GAP

Produtividade
da construção
no Brasil
16,3

Produtividade
da construção
em países mais
desenvolvidos
71,0

Produtividade
média em
países mais
desenvolvidos
100

Produtividade
média no Brasil
23,9

Fonte: Fonte: WIOD, Conference Board. Elaboração FGV

Na Figura 1, o nível médio da produtividade total da economia nos países
desenvolvidos da amostra utilizada neste estudo é tomado como referência
(base 100). Os dados da Figura deixam explícitas as distâncias entre a
construção em cada região/país, bem como o grande diferencial de
produtividade entre o Brasil e a média dos países desenvolvidos.

Portanto, em países como o nosso, o desafio é reduzir simultaneamente os
desníveis de produtividade da construção em relação à média da economia e
da construção brasileira em relação ao mesmo setor nos países mais
avançados.

Limitando a discussão à produtividade das empresas, e tomando como
medida o valor adicionado por trabalhador, coloca-se, portanto, uma dupla
questão:
 Por que a produtividade na construção é inferior à média de cada
país?
 Por que a produtividade na construção brasileira é (tão) menor do que
a observada em países mais desenvolvidos?
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As respostas a essas questões envolvem diferentes elementos e a reflexão
sobre a experiência de alguns países lança luz sobre diversos deles.
Intensidade

e

duração

do

ciclo

setorial,

reflexos

do

ambiente

macroeconômico, intensidade da utilização de processos industrializados e
qualificação da mão de obra estão entre os aspectos de maior interesse para
o correto diagnóstico do caso brasileiro.

Mas, antes da análise dos casos concretos de países selecionados, é útil
definir as diferentes dimensões da questão. O objetivo é tornar mais claras as
referências a essas mesmas dimensões no âmbito da reflexão que se segue
sobre a experiência em diferentes países.

2. A experiência internacional

EUA
Como outras economias desenvolvidas, o mercado de trabalho norteamericano tem dificuldades em atrair e manter trabalhadores com maior
qualificação. como resultado os níveis de qualificação da mão de obra na
construção dos EUA caíram ao longo das últimas décadas.

Entre 2004 e 2014, a participação de trabalhadores com escolaridade entre
zero anos de estudo até o ensino fundamental completo passou de 8,2%
para 9,4%. Já a participação de trabalhadores com ensino médio (completo
ou incompleto) caiu de 54,5% para 49,8% no mesmo período. Vale notar que,
no Brasil, 53,7% dos trabalhadores da construção tinham entre zero anos de
instrução até o ensino fundamental incompleto.
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A resposta norte-americana para esse desafio, em que pesem significativas
diferenças regionais, consiste no uso amplo de processos produtivos
industrializados, com elevada padronização das atividades e mesmo dos
materiais. A tecnologia ofereceu, portanto, uma dupla resposta à questão da
escassez de mão de obra. Além de diminuir a demanda no mercado de
trabalho, serviu para compensar as deficiências de qualificação da mão de
obra. Adicionalmente, a padronização dos materiais, com a consequente
adaptação dos projetos, contribuiu com a eficiência dos processos
produtivos, reduzindo o desperdício e a geração de resíduos sólidos. Vale
destacar esse aspecto aparentemente paradoxal. A queda nos níveis médios
de escolaridade no setor não foi obstáculo e sim estímulo ao uso mais
intensivo de processos produtivos industrializados.

No entanto, sabe-se que o uso de processos industrializados tende a elevar
de forma significativa o número de empresas prestadoras de serviços,
deslocando o problema do mercado de trabalho para as relações cada vez
mais complexas com empresas terceirizadas. Claramente, as competências
(know-how) exigidas para gerir uma teia complexa de fornecedores que se
sucedem no canteiro de obras durante as várias etapas do projeto são
diferentes daquelas exigidas para a contratação direta de mão de obra. Em
outros termos, em um contexto de redução dos níveis médios de
escolaridade, os maiores requisitos em termos de competências em um
contexto de uso intensivo de processos industrializados recaíram sobre as
empresas e seus gestores.

Contrariamente ao caso brasileiro, o tratamento tributário dado à construção
civil não diferencia os processos industrializados dos tradicionais. Mais ainda,
em muitos estados, sempre que um empreiteiro compra materiais para a
realização de uma obra sob encomenda, seja construção ou reforma, não
ocorre a incidência do imposto sobre vendas. Isso porque a atividade é
equiparada à mera revenda de materiais, embora estes sejam utilizados na
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construção ou reforma lado a lado com os serviços construtivos. E isso
independe da utilização de métodos mais ou menos intensivos em insumos
industrializados.

Nesse quadro, a questão logística ganhou destaque no caso norteamericano. Cada uma das empresas especializadas, encarregada de
atividades específicas ao longo da execução dos projetos, depende, por sua
vez, de um conjunto mais ou menos complexo de atividades logísticas que
são vitais para a execução de suas atividades no canteiro de obra. O atraso
na

entrega

de

“quarterizadas”,

materiais,
pode

por

vezes

comprometer

a

a

cargo

eficiência

de
de

transportadoras
cada

atividade,

impactando negativamente não apenas a produtividade do trabalho das
próprias prestadoras de serviço como também o cronograma de obra como
um todo. Em resumo: a adoção de processos industrializados gerou uma
cadeia complexa de fornecedores que têm nas atividades de logísticas um
elemento crítico.

Vale notar que todo esse processo resultou em uma elevação média da
produtividade setorial da ordem de 0,7% ao ano entre 2003 e 2013. Como
consequência, ao final do período, o valor adicionado por trabalhador na
construção norte-americana era 31,8% menor que a média da economia do
país.

Assim, os elementos da experiência norte-americana de maior interesse para
o Brasil são:
 Amplo uso de processos industrializados, com padronização das
atividades envolvidas em cada processo e dos materiais empregados,
como forma de compensar as restrições originadas no mercado de
trabalho;

24

 Inexistência de desincentivos tributários à adoção de processos
industrializados na construção;
 Relevância da eficiência logística no contexto de uma teia cada vez
mais complexa de fornecedores e prestadores de serviço; e
 Um aparente paradoxo: a piora na qualificação da mão de obra não foi
um obstáculo, mas um estímulo à intensificação do uso de processos
industrializados.

Austrália
Como esperado, a produtividade da construção na Austrália é inferior à
média da economia. O gap local é da ordem de 14%. No entanto, quando os
dados da construção civil são desagregados em construção pesada,
edificações e serviços construtivos, é possível notar que há diferenças
intrassetoriais relevantes.

No caso da construção pesada, a produtividade do trabalho é ainda maior,
superando a média do setor em 48,5%. Já o segmento de edificações, esse
diferencial é de 20,5%. Por fim, no caso dos serviços construtivos, o nível da
produtividade do trabalho é bem mais baixo, sendo 16,1% menor do que a
média da construção.

Uma lição relevante aqui é que a baixa produtividade relativa do segmento de
serviços tende a ter impactos negativos sobre o segmento imobiliário, o qual
é mais intensivo no uso dos serviços construtivos do que a construção
pesada.

Esse é um aspecto de grande interesse para a reflexão sobre o caso
brasileiro. A produtividade da construção civil é, ao menos em parte, a
resultante da produtividade de toda a cadeia. Por conta disso, as fragilidades
do segmento de serviços tende gerar não apenas níveis menores de
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produtividade para o setor como um todo, mas também afetam os segmentos
mais intensivos em serviços, como é o caso da construção de edificações em
comparação com o de infraestrutura.

As próprias construtoras australianas deixam explícita a importância da
relação com seus fornecedores ao apontarem para sua política de compras
como um dos fatores críticos para a elevação da produtividade setorial, lado
a lado com questões relacionadas aos projetos de obra, outro potencial
gerador de atritos com fornecedores.

Portanto, os elementos da experiência australiana de maior interesse são:
 A produtividade das construtoras é o ponto final de uma cadeia de
geração de valor na qual o segmento de serviços tem grande
importância; e
 As construtoras precisam estar atentas às possibilidades de elevação
de sua produtividade por meio da adequação de suas estratégias de
compras e definição de projetos tendo em vista, desde logo, a
interface com os prestadores de serviços.

Reino Unido

A produtividade do trabalhador na construção civil no Reino Unido em 2013
era cerca de 9,5% superior aos países desenvolvidos da amostra. Em
paralelo, no 2003-2013, esse indicador registrou crescimento médio de 0,7%
ao ano, taxa similar à observada nos EUA.

Sendo uma economia com elevado nível de renda per capita e baixas taxas
de crescimento demográfico, o Reino Unido se caracteriza por seus fortes
atrativos para a imigração, fato potencializado pela facilidade proporcionada
pelo idioma inglês e pelas relações do país com suas ex-colônias.
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Assim como ocorre nos EUA, a construção civil britânica faz amplo uso de
mão de obra imigrante, com seus níveis tipicamente mais baixos de
qualificação. Em vista disso, e considerando que a qualificação dos
trabalhadores tem sido continuamente apontada como um obstáculo à
elevação da produtividade, o setor investiu de forma contínua nos anos
recentes em programas de treinamento e capacitação. Mas o que chama a
atenção é que não foram identificadas correlações relevantes entre a
evolução da produtividade setorial e a melhoria da qualificação da mão de
obra.

Uma explicação para esse fenômeno é que a qualificação da mão de obra,
seja ela mensurada em termos de anos de estudo do trabalhador ao ser
admitido ou em termos da carga de treinamento oferecida quando ele já está
empregado, não deve ser vista como uma panaceia para a questão da
produtividade. A qualificação será tão mais eficaz enquanto elemento
impulsionador da produtividade quanto mais adequados forem os métodos
produtivos empregados e melhor a capacidade das próprias empresas de
gerir sua força de trabalho.

Nota-se, aqui, um paralelo interessante com o caso norte-americano, gerador
de lições relevantes para o Brasil. A dimensão empresarial da produtividade
mostra-se mais relevante do que a qualificação da mão de obra em termos
de produtividade. Mais ainda, as limitações em termos da qualificação devem
funcionar como um estímulo à elevação do nível de competências (knowhow) das empresas.

Esses aspectos deixam clara a complementaridade entre inputs (mão de obra
e métodos produtivos) e know-how (gestão da força de trabalho pelas
construtoras). Em termos da abordagem baseada em recursos, o acesso a
trabalhadores mais qualificados (input) requer, para que a resultante sejam
níveis mais elevados de produtividade, que os padrões de gestão das
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empresas construtoras e dos próprios canteiros de obra também sejam
aprimorados (know-how).

O caso britânico também sugere que o uso mais intensivo de processos
industrializados acaba por reduzir a necessidade de treinamento da mão de
obra on the job, isto é, nos próprios canteiros, após a admissão. Nesses
casos, a questão da qualificação da força de trabalho acaba ficando cada vez
mais a cargo das empresas prestadoras de serviços, as quais, muitas vezes,
atuam na qualificação de seus trabalhadores em parceria com a indústria de
materiais, interessada no uso de seus produtos por meio da adoção de novos
métodos construtivos. No entanto, os requisitos a cargo das construtoras
para que a industrialização da construção resulte em efetiva elevação da
produtividade não desaparecem, mas mudam de natureza.

A organização dos canteiros de obra, por exemplo, necessária para a adoção
eficaz de processos construtivos industrializados, passa a ser ainda mais
importante. Do mesmo modo, a capacidade das construtoras de agirem como
gestoras de projetos torna-se vital, desde a concepção – os projetos devem
prever um grande número de interfaces com fornecedores –, até a execução,
fase em que os potenciais atritos entre prestadores de serviços tornam-se
uma ameaça real à produtividade.

Em termos da abordagem baseada em recursos, é possível afirmar que o
acesso por parte das construtoras a fornecedores de serviços especializados
em um contexto de uso intensivo de processos industrializados aumenta as
exigências sobre os gestores de obra em termos know-how. O “saber fazer”
passa, portanto, a se concentrar na organização e na coordenação dos
projetos em lugar das atividades tangíveis realizadas pelos trabalhadores
menos qualificados, fato que reduz a relevância de sua eventual baixa
qualificação.
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Portanto, dentre outras, a experiência britânica chama a atenção para os
seguintes aspectos:
 Apesar de sua relevância em todos os segmentos produtivos, a
qualificação da mão de obra na construção civil não é elemento
suficiente para garantir a elevação da produtividade setorial;
 O uso de processos produtivos industrializados desloca a pressão por
treinamento da mão de obra para os prestadores de serviço e mesmo
para a indústria; e
 O uso desses mesmos processos exige das empresas novos
elementos de know-how, com destaque para a gestão de projetos e
para a organização dos canteiros de obra.

Japão, Escandinávia e Rússia

As comparações internacionais relativas à produtividade da mão de obra
exigem cautela, sobretudo quando a variável escolhida é o valor adicionado
por trabalhador. Elementos extra econômicos podem ter influência decisiva e,
caso sejam negligenciados, acabam por gerar análises equivocadas.

No Japão, os níveis elevados de produtividade da mão de obra na construção
não podem ser compreendidos fora de seu contexto geográfico. As limitações
do território japonês tornam a alternativa da imigração muito limitada. Como
consequência, dado o nível de desenvolvimento do país, a escassez de mão
de obra torna-se crônica, exigindo o uso ainda mais intensivo de processos
industrializados com amplo emprego de componentes pré-fabricados.
Adicionalmente, a atividade geológica local amplia a necessidade do uso de
tecnologias que tornem as edificações e obras de infraestrutura mais
resistentes a terremotos e isso, por sua vez, eleva os requisitos em termos do
emprego de mão de obra qualificada. Conclui-se que os níveis elevados de
produtividade do trabalho no Japão se devem a elementos estruturais
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característicos daquela nação. E esses elementos é que estão na base dos
níveis mais altos de qualificação da mão de obra.

Algo semelhante ocorre com a Finlândia e, em certa dimensão, com outros
países bálticos e escandinavos. Nessas regiões, a predominância do clima
muito rigoroso limita o período do ano em que atividades de construção ao ar
livre são viáveis. Os mesmos fatores climáticos e, até certo ponto, a barreira
linguística, limitam as possibilidades de imigração de mão de obra. Em
conjunto, esses elementos obrigam as construtoras locais ao uso massivo de
processos industrializados e tornam a questão da eficiência, sobretudo em
sua dimensão temporal, condição necessária para a viabilização dos
projetos.

Um comparativo de interesse envolve Rússia e Suécia. Em 2013, a
produtividade do trabalho na construção russa era mais de 70% inferior à
média dos países desenvolvidos da amostra, muito embora tivesse
apresentando crescimento médio anual de 0,8% desde 2003. Na Suécia, o
mesmo indicador era 13,3% superior à mesma média em 2013 e o
crescimento médio anual desde 2003 foi de 1,6%.

A despeito do clima rigoroso, a semelhança do que ocorre na Finlândia e na
Suécia, e da consequente necessidade de concentrar as atividades ao ar
livre nos meses mais quentes, a Rússia tem níveis de produtividade muito
baixos, em geral inferiores aos observados no caso brasileiro.

Dentre as causas desse fenômeno, estudos apontam para a grande
fragmentação do setor da construção na Rússia e sugerem que as
dificuldades de operar em escala reduzem as oportunidades de inovação e
especialização das construtoras e de suas prestadoras de serviço.
Dificuldades relacionadas à burocracia e a diferentes regras regulatórias em
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nível regional também são destacadas como obstáculos à melhoria da
produtividade setorial naquele país.

Em contraste, as construtoras suecas compensam o tamanho relativamente
pequeno do mercado local atuando também no exterior. Ao mesmo tempo,
muito embora as construtoras suecas tenham se expandido para o exterior a
partir de processos de fusão e aquisição, as atividades de P&D são
centralizadas e, posteriormente, difundidas para as empresas do grupo, fato
que garante os benefícios da escala mais ampla de operação e a diluição dos
custos dos esforços de inovação.

Conclui-se que a experiência desses países oferece ao menos três
elementos de reflexão para a análise da produtividade sob uma ótica
brasileira:
 Em uma perspectiva comparativa internacional, os indicadores
econômicos de produtividade devem ser analisados com cuidado e
sempre em conjunto com aspectos relevantes do contexto local de
cada país;
 Dentre esses aspectos, tanto elementos geográficos quanto os
vinculados à escala de operação, governança e burocracia têm
impacto não desprezível; e
 O uso de novos processos produtivos, muitas vezes, só se dá por
meio da imposição de restrições ambientais como o clima no Norte da
Europa. No caso brasileiro, a atual urgência de elevar a produtividade
certamente está sendo relevante para fazer com que as empresas
busquem novas formas de organizar sua atividade. Ainda assim, o
caso russo deixa claro que alguns obstáculos podem persistir, mesmo
quando o imperativo da elevação da produtividade se impõe.
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3. Perfil e produtividade das empresas da construção no Brasil
A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) apontou que, em 2013,
o valor adicionado (VA) pelas empresas de construção no Brasil (PIB das
empresas) somou R$ 170,1 bilhões. A Pesquisa Anual da Indústria da
Construção (PAIC) indicou também a existência de 111,9 mil empresas ativas
em todo país, que foram responsáveis pela ocupação de 2,961 milhões de
pessoas.
Considerando o número mais recente do IBGE 3, as empresas passaram a
representar 60% do PIB da construção, que inclui também as obras
realizadas por pequenos empreiteiros e pelas próprias famílias.
A maior parte das empresas (47%) tem pequeno porte – até 4 pessoas,
enquanto as empresas com 30 ou mais representam cerca de 11% do VA
total. No entanto são as empresas com 30 ou mais pessoas que respondem
pela maior parcela do VA (78%).

Em 2013, o segmento de edificações representou a maior parcela do PIB das
empresas (40,1%), seguido pela infraestrutura (38,6%) e por último pelo
segmento de serviços especializados (21,3%).

3

Contas trimestrais, resultado ainda preliminar.
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Gráfico 2. Participação dos segmentos no valor adicionado pelas
empresas, 2013

21,3%

Edificações

40,1%
Infraestrutrura
Serviços
especializados

38,6%

Fonte: PAIC

Esse perfil setorial – predominância de pequenas empresas e dos segmentos
de edificações e serviços – determina em grande parte a produtividade mais
baixa da construção. Em 2013, a produtividade das empresas 4 foi de R$
57.443,58, ou seja, esse foi o montante que cada pessoa ocupada nas
empresas agregou em média ao setor. Essa produtividade difere entre os
segmentos e portes das empresas.

O segmento de infraestrutura, mais intensivo em capital, alcançou uma
produtividade de R$ 69.449,40, ou seja, 21% acima da produtividade média
das empresas. Vale notar que a infraestrutura é o segmento com menor
parcela de empresas com até 29 pessoas ocupadas: elas respondem por
apenas 7% do VA gerado.

O segmento de edificações com produtividade de R$ 55.976,40 tem um
produtividade próxima à média ou 3% menor.

4

As empresas com até 29

Produtividade do trabalho medida pela relação valor adicionado por pessoa ocupada.
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pessoas ocupadas representam 27% do VA. Por ultimo, com uma
produtividade 21% inferior à média (R$ 45.442,90) estão as empresas de
serviços especializados. Nesse segmento, as empresas menores (até 29
pessoas ocupadas) respondem por 40% do VA. Vale notar que parte
importante das atividades classificadas nesta CNAE (43) está diretamente
relacionada ao segmento de edificações – são as obras de acabamento e
instalações. Isso significa que a baixa produtividade dessas empresas afeta
diretamente o segmento que responde pela maior parcela do VA setorial.

Considerando a abertura por porte, enquanto as empresas com mais de 30
pessoas tem produtividade 8% superior à média, as que possuem entre 5 a
29 pessoas tem produtividade 27% menor.

Além da menor produtividade das empresas de serviços e de pequeno porte,
outro aspecto negativo que a PAIC revela é que os anos de grande
crescimento não foram acompanhados de melhora da geração de valor por
pessoa ocupada: a produtividade média caiu 6,73% no período. Entre 2007 a
2013, o VA das empresas da construção registrou crescimento de 75%, já
descontada a alta dos preços setoriais.5 Nessa mesma comparação, o VA do
segmento de edificações aumentou 79,4%, do segmento de infraestrutura,
62,6% e o de serviços especializados, 94%. A produtividade do trabalho de
cada segmento teve variação de -3,23%, 1,59% e - 20,14%, nessa ordem.

A análise por porte revela que apenas as empresas com 30 ou mais pessoas
ocupadas registraram ligeira melhora na produtividade (0,17%), enquanto nas
empresas com menos de 5 pessoas, houve redução de 14% e nas empresas
entre 5 a 29 pessoas, a diminuição foi de 29%.

O descompasso entre a produtividade e o crescimento das empresas tem
muitas causas. No entanto o perfil do desempenho setorial dá algumas pistas
5

Valores corrigidos pelo INCC-DI
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delas. O crescimento foi comandado pelos segmentos imobiliário e de
serviços, ambos mais intensivos em mão de obra e formados por empresas
menores, que têm mais dificuldade de acesso ao crédito. Ou seja, mais
dificuldade para investir em inovação e novos processos produtivos. O lado
positivo do crescimento foi a grande formalização do mercado de trabalho da
construção observada nestes anos: entre 2007 e 2013, de acordo com a Rais
o número de número de trabalhadores com carteira na construção aumentou
84%. Nos segmentos de serviços especializados, o crescimento foi ainda
mais intenso: em obras de acabamento, foi de 133% e de instalações, 107%.
Esses números sugerem que além do crescimento da atividade houve
também uma forte formalização. A contrapartida a esse movimento foi a
queda na produtividade. De fato, a forte redução de produtividade no período
corrobora esse movimento.
Gráfico 3. Evolução* da produtividade do trabalho nas empresas, total e
por segmento, 2007 a 2013
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Fonte: PAIC
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Os números da PAIC para 2013 mostram que os anos de crescimento
expressivo da construção ficaram para trás. O valor adicionado pelas
empresas registrou um crescimento nominal de 5,99%, o que descontada a
elevação dos preços setoriais medida pelo INCC-DI representou uma queda
de 1,6%, a primeira desde 2008. A produtividade média caiu 6%. Em 2012,
as empresas haviam conseguido elevar a produtividade em 4%. Ou seja, as
empresas não conseguiram sustentar o crescimento dos anos anteriores.

A retração do PIB das empresas decorreu em grande parte do encerramento
do ciclo de obras do mercado imobiliário de 2010 e 2011 e do baixo patamar
investimentos em infraestrutura em 2013. Mas o fato primordial é que a
retomada

terá

que

passar

necessariamente

por

uma

melhora

da

produtividade.

Com o esgotamento do período de bônus demográfico do país, não será
mais possível sustentar o crescimento com base na incorporação da força de
trabalho. O desempenho recente das empresas da construção, portanto,
mostra o grande desafio dos próximos anos: o esforço para o aumento da
produtividade tem que envolver não apenas as empresas maiores, mas
também suas subcontratadas, em geral de menor porte.

4. O desafio de elevar a produtividade das empresas da
construção no Brasil: alguns determinantes
A capacidade de pessoas, empresas, setores e países de gerar valor
depende de um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, é necessário que haja
oportunidades efetivas de negócio (demanda). No caso da construção civil
brasileira, nossas carências habitacionais e de infraestrutura são evidentes e,
portanto, esse requisito está garantido.
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Por outro lado, é necessário que haja acesso aos recursos utilizados no
processo construtivo (inputs): mão de obra, insumos, capital, tecnologia etc.
Em paralelo, é necessário o domínio adequado das técnicas gerenciais e
produtivas, também chamado na literatura de competências empresariais ou
simplesmente know-how. 6 Em uma perspectiva internacional, essa é uma
questão pouco clara quando são feitos comparativos com o caso brasileiro.

Competências (know-how)

Figura 2. Abordagem baseada em recursos: aplicação ao caso da
construção civil
Indisponibilidade de
recursos para
empresas e
profissionais
capacitados

Níveis
cronicamente
baixos de eficiência
e produtividade

Maior eficiência e
produtividade

Baixa efetividade no uso de
técnicas, materiais e
equipamentos disponíveis

Acesso a recursos

O acesso a recursos não é, de uma forma geral, um obstáculo à geração de
valor pelas empresas brasileiras da cadeia da construção. Desde a indústria
de materiais até as construtoras, passando pelas empresas prestadoras de
serviço, a tecnologia disponível em nível internacional está ao alcance.

É comum atribuir-se à baixa qualificação da mão de obra (outro input
relevante) os obstáculos ao aumento da produtividade na construção
brasileira.

Acesso e recursos e domínio do know-how técnico e gerencial são os elementos essenciais da
chamada “abordagem baseada em recursos” ou “resources based approach”, referência teórica
que fundamenta a análise que se segue.
6
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De fato, os níveis de qualificação do trabalhador da construção civil
encontram-se abaixo da média da economia. E este éum elemento
explicativo para o gap entre os níveis de produtividade do setor e da
economia como um todo.

Uma fotografia em nível educacional dos trabalhadores da construção em
2013 mostra que a grande maioria parou seus estudos no ensino
fundamental (até a antiga 8ª série, hoje 9ª série). São quase 70% dos
trabalhadores com ensino fundamental completo ou inferior. Por outro lado,
50% não completaram o fundamental e 10% não possuem instrução
nenhuma.

Esses são percentuais abaixo da média nacional, onde 45% dos
trabalhadores possuem ensino fundamental completo ou inferior, e 7% não
tem instrução nenhuma – um número muito influenciado pelo enorme peso
dos trabalhadores da construção no número total de ocupados. Na
comparação com os trabalhadores do comércio e da indústria, os
trabalhadores da construção – mesmo aqueles com carteira assinada –
também possuem um grau de instrução menor.

No entanto, a experiência internacional também não corrobora com a tese
simplista de atribuir ao trabalhador a responsabilidade pelos baixos níveis de
produtividade.

Na verdade, essa é uma questão que atinge a construção em muitos países.
Por suas características, o setor atrai uma mão de obra com menos anos de
estudo.

Tal fato não impede o uso de novas técnicas construtivas e de gestão, nem a
utilização de novos materiais.
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Conclui-se que a questão do acesso e do emprego efetivo de processos
construtivos inovadores e industrializados vai além da questão da habilidade
da força de trabalho vista “na ponta” das diferentes tarefas necessárias para
a realização de uma obra. E, ainda que esse seja um elemento relevante,
mensurada pelo número de anos de escolaridade, a qualificação da mão de
obra na construção civil brasileira vem crescendo nos anos recentes, lado a
lado com o aumento da formalização. Essa melhoria progressiva da
qualificação também é observada em outros países. Mas o nexo com a
produtividade não é claro, como mostra o caso britânico.
Em uma análise preliminar – e insuficiente –, seria possível atribuir, então, os
baixos níveis de produtividade setoriais à questão do know-how e, mais
especificamente, ao padrão de gestão das empresas.

Nessa discussão, ganham destaque questões como a gestão da força de
trabalho, a organização do canteiro, a eficiência logística e o relacionamento
com fornecedores. Estes são elementos tão ou mais importantes do que a
qualificação do trabalhador da construção. E, nesse aspecto, a distância que
nos separa dos países mais desenvolvidos é significativa. O acesso a
recursos com maior potencial em termos de geração de valor, como regra,
torna-se infrutífero sem um conjunto de competências (know-how) adequado,
barrando a efetiva elevação da produtividade. Tecnologia, processos
industrializados, materiais inovadores sem melhoria da gestão resultam, no
mais das vezes, em maior desperdício e em aumentos tímidos de
produtividade.

Um dos aspectos nos quais o gap brasileiro pode ser quantificado é o da
eficiência logística, aspecto de interesse direto para as empresas da cadeia
da construção. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o 65º em termos de
eficiência logística em um universo de 160 países, sendo superado nesse
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ranking por nações como Índia, México, Turquia e Argentina. Tomando-se os
níveis de eficiência do país líder do ranking, a Alemanha, o gap brasileiro é
da ordem de 37,7%. Em relação a países emergentes como Índia e Turquia,
o hiato brasileiro é de 6,5% e 22%, respectivamente (Gráfico 4).

Embora a questão logística sempre tenha sido relevante para construção civil
em uma dimensão ainda maior do que para a média das atividades
econômicas, nas últimas décadas esse elemento se tornou ainda mais crítico.
Isso porque a evolução dos processos construtivos e da forma de
organização da “linha de produção” das construtoras tornou-se cada vez mais
intensiva em serviços terceirizados.
Gráfico 4. Índice de desempenho logístico - 2014
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Fonte: Banco Mundial.
* O valor do indicador para a Alemanha foi convertido em 100 para permitir comparações
relativas. Os números entre parênteses indicam a posição no ranking.

Na medida em que cada construtora ou incorporadora passa a gerenciar uma
rede crescente e cada vez mais complexa de prestadores de serviços, os
quais, por sua vez, também dependem de seus próprios fornecedores de
insumos, ineficiências logísticas acabam por ter um impacto potencial maior
sobre a produtividade de trabalho nas construtoras como um todo. A
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evolução recente da produtividade do segmento de serviços especializados
no Brasil ilustra bem essa questão: a queda de 20% na produtividade do
segmento nos últimos seis anos não se circunscreveu às empresas de obras
de acabamento e instalações, com certeza atingiu também as empresas
maiores, suas contratantes.

Isso resulta tanto em menor acesso efetivo a recursos quanto em maiores
exigências em termos das habilidades necessárias (know-how) para a gestão
da cadeia de suprimentos.

Concretamente, uma construtora no Brasil pode ter acesso a materiais e
tecnologias de alta qualidade, mas as ineficiências logísticas e de sua cadeia
de fornecedores, especialmente de serviços, podem causar atrasos, perdas e
desperdícios capazes de reduzir a geração de valor por trabalhador
empregado.

No mesmo sentido, restrições de natureza tributária podem, por si, a despeito
da eventual eficiência dos canais de distribuição de materiais, introduzir
distorções relevantes. Concretamente, no Brasil, as disputas fiscais entre
unidades da Federação interferem na localização de plantas e centros de
distribuição de materiais de construção. Com isso, em muitos casos, são
introduzidos custos e riscos logísticos desnecessários na tentativa de reduzir
o ônus tributário.

A estrutura tributária vigente no país introduz outra distorção com grandes
impactos na produtividade. Ainda que, uma empresa da construção tenha
acesso a recursos e pleno domínio da técnica para utilizá-los (know-how),
poderá não utilizá-los por conta de distorções de natureza fiscal.

Esse é o caso

que afeta a adoção dos

processos construtivos

industrializados. No Brasil, o tratamento dado por estados e municípios aos
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processos que se dão dentro ou fora do canteiro de obras é bastante
diferenciado. A aquisição, por exemplo, de estruturas de concreto prémoldadas para mera montagem no canteiro é mais onerosa, do ponto de
vista tributário, do que sua manufatura dentro do canteiro, isso a despeito da
maior eficiência da utilização de estrutura pré-fabricada, demonstrada, dentre
outros, por países do Norte da Europa. Nessas regiões, como regra, o
tratamento tributário é pró-industrialização e, portanto, pró-produtividade.
Mas, no Brasil, o quadro é precisamente o inverso. Assim, uma política
setorial voltada à melhoria da produtividade deve passar necessariamente
por um tratamento tributário isonômico da produção feita no canteiro, vis à
vis, a produção feita na indústria.

Essa simples ilustração das distorções tributárias setoriais existentes no país
mostra que, para além do binômio know-how – inputs, a discussão acerca da
produtividade na construção deve incluir dimensões que estão “portas a fora”
das próprias empresas. E, na medida em que a utilização de teias cada vez
mais complexas de fornecedores torna-se a regra setorial, mais críticos se
tornam essas dimensões do ponto de vista da geração de barreiras à
produtividade.
Dessa forma, vale ressaltar a necessidade de estabilidade no plano
econômico e regulatório, na medida em que as decisões de investimento, que
envolvem prazos longos de realização, requerem um ambiente estável e
seguro. Os últimos anos foram relativamente favoráveis para o segmento de
edificações. A mudança no arcabouço institucional e a criação do Programa
Minha Casa Minha Vida deram mais segurança aos investidores e escala à
produção. O crescimento da economia, seguido pelo aumento da renda e da
oferta de crédito em condições mais acessíveis também foram fundamentais.

No entanto, em estudo da FGV de avaliação do MCMV (2014), a percepção
das construtoras foi de que os avanços na produtividade foram apenas
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discretos. Pesaram contra os custos dos investimentos e as incertezas de
continuidade do programa. Neste sentido, as dificuldades em relação à nova
fase do programa poderão comprometer mesmo os avanços discretos.

Na área de infraestrutura, em vários segmentos, os investimentos sofreram
com incertezas regulatórias e as dificuldades da gestão pública. O atual
cenário político-econômico com corte expressivo dos investimentos públicos
aumentou ainda mais as incertezas de uma área que precisa de uma política
de estado com regras claras e bem definidas.

Não menos importante é a questão da burocracia. O exemplo internacional
deixa claro que países como a Rússia, a despeito de compartilhar
características setoriais comum com os países escandinavos, têm baixa
produtividade em razão, dentre outros elementos, da confusão de regras
burocráticas e da baixa uniformidade dessas mesmas regras no que se refere
à regulação da atividade da construção.

Por fim, não se pode negar a importância da estabilidade macroeconômica.
Dada a característica setorial de longos ciclos de produção, a construção civil
exige horizontes igualmente largos de planejamento para empresas e
famílias. Mudanças repentinas nas variáveis macroeconômicas, tais como
renda, emprego, juros, tributos e câmbio, dificultam, quando não inviabilizam,
o investimento habitacional e em infraestrutura. Os programas de incentivo
para esse investimento serão tão mais bem-sucedidos quanto mais estável
for o ambiente macroeconômico e, portanto, menor o grau de incerteza
quanto àquelas variáveis, cujos impactos sobre a construção civil podem ser
severos.

Em síntese: há um longo caminho a trilhar para garantir a elevação da
produtividade da construção civil brasileira, reduzindo o duplo gap que nos
separa dos países mais desenvolvidos. E, a despeito dos avanços recentes,
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muito ainda está por ser feito. A agenda setorial é ampla e complexa. Mas a
experiência internacional pode e deve servir de guia.

Metodologia
Para se calcular a produtividade do trabalho na construção, na indústria de
transformação e na economia como um todo nos países aqui selecionados
(Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido,
Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Holanda, Portugal, Rússia, Suécia
e Estados Unidos), foram utilizadas dois grandes conjuntos de bancos de
dados.
O primeiro é o World Input-Output Database (WIOD), o qual abrange o
período 1995-2011. A partir desse banco de dados, foram obtidas as razões
das variáveis “Gross value added at current basic prices (in millions of
national currency)” e “Total hours worked by persons engaged (millions)”,
tanto para o setor da construção e da indústria de transformação, bem como
para a economia total de cada um dos países selecionados. Ou ainda, foram
obtidas o valor agregado por hora trabalhada na construção, na indústria de
transformação e na economia de cada país a preços correntes no período
1995-2011 – para Austrália, Brasil, China, Índia, Japão, Coreia do Sul,
México, Rússia e Estados Unidos, os dados vão até 2009. Então, calculou-se
a relação do valor agregado por hora trabalhada na construção e do valor
agregado por hora trabalhada na indústria de transformação no valor
agregado por hora trabalhada no total da econômica de cada país.
Obtiveram-se, assim, números puros que representam as participações da
produtividade do trabalho da construção e da indústria de transformação na
produtividade total do trabalho na economia de cada país.

O segundo banco de dados é o The Conference Board Total Economy
Database. Os dados vão de 1950 a 2015. Utilizou-se a variável “Labor
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productivity per hour worked in 1990 US$ (converted at Geary Khamis
PPPs)”, a qual fornece uma estimativa de produtividade do trabalho para o
total da economia de vários países.

As participações da produtividade do trabalho da construção e da indústria de
transformação na produtividade total do trabalho na economia dos países
aqui selecionados (Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Espanha,
França, Reino Unido, Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Holanda,
Portugal, Rússia, Suécia e Estados Unidos) obtidas no WIOD foram, então,
multiplicas pelas produtividades desses mesmos países disponíveis no The
Conference Board Total Economy Database. Com esse procedimento,
obteve-se, para todos os 18 países, a produtividade do trabalho na
construção e na indústria de transformação a preços constantes (de 1990) e
ajustados à Paridade Poder de Compra (PPP) segundo o método Geary
Khamis.

Para a Índia, tomou-se um procedimento ligeiramente diferente, já que não
há a estimativa de produtividade de trabalho no The Conference Board Total
Economy Database. Inicialmente, calculou-se a relação da produtividade do
trabalho na Índia e da mesma produtividade nos Estados Unidos, obtida nos
dados do WIOD. Então, essa relação foi considerada no Conference Board
Total Economy Database. A produtividade do trabalho da construção e da
indústria de transformação na Índia foram calculadas da mesma forma que as
demais.

Este estudo calculou, para todos os países selecionados, a produtividade do
trabalho na construção e na indústria de transformação no período 19952013. Para os anos em que não havia dados – 2010, 2011, 2012 e 2013 para
Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido,
Índia, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Holanda, Portugal, Rússia, Suécia
e Estados Unidos; e 2012 e 2013 para os demais países aqui selecionados –,

45

estimou-se o crescimento da produtividade do trabalho nesses setores
(construção e transformação) a partir da razão do crescimento de seus
valores agregados e de suas horas trabalhadas. As taxas de crescimento do
valor agregado foram obtidas no Banco Mundial. As taxas de crescimento
das horas trabalhadas foram calculadas pela média móvel de três anos.

Referências Bibliográficas
Abramat. “O Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de
Materiais”. 2014.
Attar, A., Gupta, A.K, Desai, D.B. “A Study of Various Factors Affecting
Labour Productivity and Methods to Improve It. IOSR Journal of Mechanical
and Civil Engineering (IOSR-JMCE). PP: 11-14 in www.iosrjournals.org
Barbosa Filho, F.H. “Nota Sobre Evolução da Produtividade no Brasil.” 2014.
CBIC. “Evolução da Produtividade na Construção Civil – 2007 a 2012”. 2013
CBIC. “Tributação, Industrialização e Inovação Tecnológica”. 2012
CBIC. “O Custo da Burocracia no Imóvel”. 2013.
Conference Board. Productivity Brief 2015. In https://www.conferenceboard.org/retrievefile.cfm?filename=The-Conference-Board-2015-ProductivityBrief.pdf&type=subsite
IPEA. “Produtividade no Brasil: desempenho e determinantes” Volume 1,
2014.
Firjan.”Construção Civil: Desafios 2020.” 2013.
McKinsey Brasil. “Produtividade: a chave do desenvolvimento acelerado do
Brasil”. 1998.
Sinduscon-SP. “Investimento e produtividade na construção”. 2014.
Sinduscon-SP. “Perfil dos trabalhadores na construção”. 2015.
Sveikauskas, L., Rowe, S., Mildenberger, J. Price,J. and Young, A.
“Productivity Growth in Construction”. BLS Working Papers - U.S. Department

46

of Labor ,U.S. Bureau of Labor Statistics, 2014. In
www.bls.gov/osmr/pdf/ec140090.pdf
Zang. D. “An Internal Benchmarking and Metrics (BM&M) Model for Industrial
Construction Enterprise to Understand the Impact of Practices Implementation
Level on Construction Productivity”. 2014.

47

