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Figura 01: Índices do Modelo Indicador de Construtibilidade. 

Fonte: Autoras

1. INTRODUÇÃO
Na construção civil, grande parte das decisões tomadas 

na etapa de projeto impacta diretamente no custo, prazo, 
segurança, qualidade da obra e na satisfação do cliente. 
Com base nisso, o objetivo desta dissertação foi desenvol-
ver um método para implementação de indicadores de 
construtibilidade a partir da análise do projeto, buscando 
orientar as etapas para a execução do empreendimento.

Com a aplicação deste estudo, é possível avaliar a 
construtibilidade dos projetos arquitetônico e estrutural 
antes mesmo da aprovação do projeto na prefeitura, da 
elaboração dos projetos complementares, do desenvol-
vimento do orçamento da obra, dentre diversas outras 
tarefas subsequentes. Assim, o modelo pode propiciar às 
construtoras uma possibilidade de intervenção antecipa-
da, evitando retrabalhos.

2. RESULTADOS
Na pesquisa foi desenvolvido um modelo com os 24 

indicadores apresentados no quadro a seguir, fornecendo 
a análise da construtibilidade de um projeto. O modelo foi 
aplicado em 3 empreendimentos (M, S e V) de uma cons-
trutora de Santa Catarina. 

Como exemplo, o gráfico demonstra a sobreposi-
ção por empreendimento de alguns indicadores. Com 
este tipo de informação a construtora poderia tomar e 
questionar algumas decisões, principalmente pelo fato 
do empreendimento mais recente (V em azul) ter alguns 
resultados piores que os demais (M em vermelho e S em 
verde). A análise crítica do projeto poderia tentar melho-
rar alguns pontos do empreendimento V, antes da apro-
vação do projeto na prefeitura, como a tipologia das 
circulações do pavimento tipo (Itip), a otimização das 
garagens (Igar), a padronização das lajes (Ipla), das vigas 
(Ipvi) e dos pilares (Ippi).
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Figura 02: Gráfico radar com sobreposição dos empreendimentos M, S e V 

Fonte: Autoras

3. CONCLUSÃO
O estudo mostrou que este tipo de melhoria poderia 

simplificar e padronizar o projeto, melhorar a sequência 
executiva e diminuir a interdependência entre as ativida-
des, melhorar a acessibilidade, o espaço de trabalho e a 
comunicação entre projeto e obra. Demonstrando que 
a análise crítica dos projetos é uma etapa importante no 
processo de desenvolvimento de uma construtora.
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