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indústria da construção 
caracteriza-se por ser 
uma atividade econômica 

com alto grau de contratação de mão de 
obra e como importante fonte de investi-
mentos e movimentação financeira. Estu-
dos indicam que, no Basil, as despesas 
com produtos de construção no ano de 
2009 somaram R$ 244 bilhões, o que re-
presenta 46,4% do total de investimento 
realizado no país ou 9,2% do Produto In-
terno Bruto (Abramat/FGV, 2010). Com o 
crescimento da economia nos últimos anos 
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e as necessidades e perspectivas oriundas 
do Plano de Aceleração do Crescimento, 
do Programa Minha Casa Minha Vida, da 
Copa do Mundo de Futebol e da Olimpía-
da, certamente a indústria da construção 
terá um papel ainda mais destacado na 
economia. Somente com o Programa PAC 
2, estima-se a geração de 2,83 milhões de 
empregos no total da economia e 1,94 mi-
lhões na indústria da construção (Abra-
mat/FGV, 2010).

Apesar do quadro econô-
mico favorável, as estatísticas mostram 

que o número de acidentes de trabalho 
ainda são alarmantes. No ano de 2010, no 
Brasil, segundo as estatísticas oficiais da 
Previdência Social, foi alcançada a marca 
de 701.496 acidentes, com 2.712 mortes. A 
indústria da construção apresenta-se como 
uma das atividades com maior número de 
acidentes, com um total de 54.664 aciden-
tes de trabalho.

No Brasil o processo de 
gerenciamento da segurança do trabalho 
nos ambientes laborais iniciou na década de 
’70, através da formação de profissionais 

RESUMO

A indústria da construção caracteriza-se como importante 
fonte de investimentos e de grande absorção de mão de obra. 
Porém, a reduzida padronização do trabalho associado às fre-
qüentes improvisações e a tempestividade dos processos de-
cisórios tem gerado nesta atividade um número de acidentes 
incompatível com as demais atividades produtivas no Brasil. 
Este ambiente perverso, na década de ’70, instituiu no Brasil 
a obrigatoriedade de Profissionais Especialistas em Seguran-
ça para amenizar os danos decorrentes dos acidentes de tra-
balho. Tendo em vista desenvolver pesquisas para identificar 
oportunidades para contribuir com a gestão da segurança na 
construção civil, este trabalho tem como objetivo pesquisar 
na literatura e selecionar um portfólio bibliográfico de artigos 
científicos relevantes e a partir deste entender quem são os au-
tores, periódicos, artigos e palavras chave mais destacadas no 

tema avaliação da segurança do trabalho em empreendimentos 
da construção civil. Caracterizado como exploratório-descritivo 
quanto ao seu objetivo, este trabalho usa abordagens quali-
-quantitativas através do instrumento de intervenção ProKnow-
-C. Foram identificados 21 artigos alinhados com o tema de 
interesse. Através de análise bibliométrica do portfólio, eviden-
ciou-se que: i) o periódico com maior número de artigos rele-
vantes foi o Journal of Construction Engineering and Manage-
ment; ii) Mohamed S (2003) Scorecard approach to benchma-
rking organizational safety culture in construction. J. Constr. 
Eng. Manag. 129: 80-88 foi o artigo de maior reconhecimento 
científico; iii) os autores Fang e Hinze foram, respectivamente, 
destaques no portfólio e nas referências do portfólio; e iv) as 
palavras-chave mais encontradas foram ‘segurança’ e ‘indús-
tria da construção’ e ‘construção’.
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dencia quem está publicando o tema, quais 
os autores e artigos de destaque e as pala-
vras chaves mais encontradas. Este conhe-
cimento orienta a busca e identificação dos 
mais destacados trabalhos do tema contri-
buindo com a comunidade científica e em-
presarial interessada no tema avaliação de 
desempenho da segurança do trabalho em 
canteiros de obras da construção civil e 
sua gestão para o monitoramento e aper-
feiçoamento das condições de trabalho dos 
canteiros de obra da construção civil.

Metodologia

Este trabalho terá sua ti-
pificação baseada nos critérios estabeleci-
dos por Ensslin e Ensslin (2012), em fun-
ção das seguintes características: objetivo 
da pesquisa, lógica, processo e resultado 
da pesquisa, procedimentos técnicos e ins-
trumento de intervenção.

O objetivo da pesquisa 
caracteriza-se por ser de natureza explora-
tória e descritiva. Exploratória no sentido 
de que os pesquisadores buscam conhecer 
o tema da avaliação da segurança no tra-
balho em canteiros de obras da construção 
civil (Raupp e Bauren, 2003; Santos, 2010) 
e descritiva porque descreve as caracterís-
ticas deste fenômeno (Gil, 1995).

O presente artigo é de 
natureza teórica ilustrativa, pois apresenta 
uma metodologia de obtenção de um por-
tfólio bibliográfico sobre o tema proposto 
a partir de uma ferramenta pré-estabeleci-
da (Ensslin et al., 2012). A pesquisa é de 
lógica indutiva, já que é fruto da observa-
ção e experimentação do fenômeno estu-
dado (Santos, 2010), ou seja, compreende 
o estado da arte da segurança do trabalho 
nos canteiros de obras a partir dos artigos 
científicos, periódicos, autores e palavras-
-chave mais alinhados com o tema.

Os dados necessários ao 
desenvolvimento da pesquisa são de cará-
ter primário e secundário. Primário porque 
os pesquisadores definem as palavras-cha-
ve, selecionam os artigos pela leitura do 
título, resumo e texto integral, a partir de 
suas percepções e das delimitações pro-
postas para a pesquisa. Os dados secundá-
rios são obtidos nos bancos de dados pes-
quisados e nos artigos integrantes do por-
tfólio bibliográfico encontrado (Ensslin et 
al., 2012).

Em relação à abordagem 
do problema, esta será qualitativa quando 
da obtenção dos artigos integrantes do por-
tfólio e quantitativa quando de sua análise 
bibliométrica (Pinheiro, 2010; Raupp e 
Bauren, 2003). Trata-se ainda de uma pes-
quisa aplicada, pois os conhecimentos gera-
dos na obtenção dos artigos mais relevantes 
sobre o tema proposto poderão ser utiliza-
dos para trabalhos futuros (Pinheiro, 2010).

especializados, tais como os Engenheiros e 
Técnicos em Segurança do Trabalho, da in-
serção de legislação específica e da criação 
e estruturação de órgãos de fiscalização e 
pesquisa na área (Moreira, 2003; Lima Jú-
nior e López-Valcárcel, 2005).

Apesar de alguns avan-
ços, as condições de segurança do traba-
lho, em especial na construção civil, ain-
da são precárias. Tal cenário deve-se a 
diversos fatores, dentre eles, a falta de 
sistemas de gestão da segurança e saúde 
eficazes. É fundamental que, por conta 
das peculiaridades encontradas na indús-
tria da construção, sistemas de gestão es-
pecíficos sejam utilizados, de modo a 
atender às suas necessidades: “...dada à 
natureza e as características intrínsecas 
da indústria da construção, percebe-se a 
necessidade de se criarem e adaptarem 
novas formas de gerenciamento para a 
Segurança e Saúde no Trabalho, de modo 
que as empresas construtoras não só ga-
rantam sua sobrevivência em um merca-
do cada vez mais competitivo, mas tam-
bém a melhoria da qualidade de seus 
produtos e sua melhor adequação aos no-
vos valores sociais emergentes.” (Araujo, 
2002, p. 21).

Diversas entidades nacio-
nais e internacionais entendem tal necessi-
dade de gerir eficazmente os ambientes de 
trabalho e propõem sistemas de gestão e 
normativas técnicas para este fim. Podem-
-se destacar as séries de normas ISO 
31000 (Gestão de Riscos) e ISO 18000 
(Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde 
no Trabalho), as Diretrizes sobre Sistema 
de Gestão da OIT e a futura Norma Regu-
lamentadora sobre Sistemas de Gestão, 
cujo grupo de trabalho constituído pelo 
governo brasileiro já está trabalhando 
(Portaria Nº 280, de 01/10/2011 - D.O.U. 
de 04/11/2011 - Seção 2, p. 48).

Para este contexto, o obje-
tivo principal deste trabalho é evidenciar o 
estado da arte do tema avaliação de desem-
penho da segurança do trabalho em empre-
endimentos da construção civil. Como obje-
tivos secundários tem-se: i) seleção de um 
portfólio bibliográfico representativo e ali-
nhado ao tema Segurança do Trabalho em 
Empreendimentos da Construção Civil, se-
gundo o entendimento dos pesquisadores, e 
ii) análise bibliométrica do portfólio, identifi-
cando os artigos, autores, periódicos e pala-
vras-chave mais destacados.

Este trabalho se justifica 
inicialmente por apresentar para a comuni-
dade científica um processo para, a partir 
da percepção do tema pelos autores e suas 
delimitações, selecionar um portfólio bi-
bliográfico com reconhecimento cientifico 
e alinhado com o conteúdo proposto. Se-
gundo, para este portfólio bibliográfico re-
alizar uma análise bibliométrica que evi-

Os procedimentos técnicos 
utilizados na condução deste trabalho foram 
a pesquisa bibliográfica nos bancos de dados 
estudados e a pesquisa-ação. Cabe ressaltar 
que a pesquisa-ação, caracterizada pelo pro-
cesso de interação e inter-relação entre os 
pesquisadores e o fenômeno pesquisado 
(Gil, 1995; Pinheiro, 2010) faz parte da me-
todologia do instrumento de pesquisa utili-
zado. É própria do método ProKnow-C, 
como por exemplo, no teste de aderência 
das palavras-chave, a retroalimentação do 
sistema, onde os pesquisadores avaliam os 
dados obtidos e estabelecem novas variáveis 
para o início do processo.

Por fim, o instrumento te-
órico de pesquisa utilizado é o método 
ProKnow-C, desenvolvido pelo Laboratório 
de Metodologias Multicritério em Apoio á 
Decisão, do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção da Universida-
de Federal de Santa Catarina.

Características do ProKnow-C

O Knowledge Develop-
ment Process - Construtivist (ProKnow-
C), proposto por Tasca et al. (2010), é um 
método que possibilita ao pesquisador, 
buscar na literatura o estado da arte de 
um determinado assunto. Tal método se 
diferencia dos demais por ser constituído 
por uma seqüência de etapas que permite 
ao pesquisador interagir com os resultados 
e a cada momento rever e testar o entendi-
mento adicionado e decidir se o incorpora 
e refaz a etapa ou negligencia e continua o 
processo.

O método ProKnow-C 
possibilita ao final de suas etapas buscar o 
portfólio bibliográfico mais relevante sobre 
o tema de interesse, segundo os critérios 
estabelecidos pelo próprio pesquisador. Tal 
resultado é importante não apenas para 
dar ao pesquisador um acervo bibliográfi-
co de qualidade, mas, principalmente, para 
dar coerência a outros trabalhos que ve-
nham a ser desenvolvido a partir da obten-
ção do portfólio.

Apesar de ser um méto-
do recente, o ProKnow-C já obteve reco-
nhecimento científico com a publicação de 
artigos em periódicos importantes (Azeve-
do et al., 2011; Bortoluzzi et al., 2011; La-
cerda et al., 2011, 2012, Tasca et al., 2011; 
Valmorbida et al., 2011; Vianna et. al., 
2011; Afonso et al., 2012; Della Bruna Ju-
nior et al., 2012; Ensslin et al., 2012).

As etapas do método Pro-Know-C

O método Pro-Know-C é 
constituído por quatro etapas: Seleção do 
Portfólio; Análise Bibliométrica; Análise 
Sistêmica; e Formulação de Recomenda-
ções e pergunta da Pesquisa. Para efeito 
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deste trabalho serão apre-
sentadas as duas primeiras 
etapas conforme apresentado 
na Figura 1.

A primeira etapa da 
formação do portfólio bi-
bliográfico é a seleção dos 
artigos brutos. Para tanto 
são definidos, a partir do 
entendimento do pesquisa-
dor, da leitura de artigos 
sobre o tema e da retroali-
mentação do processo, os 
eixos da pesquisa, as pala-
vras chave de cada eixo e 
as bases de dados a serem 
pesquisadas. O processo 
se retroalimenta até a for-
mação de um arquivo bru-
to de artigos alinhados 
com as necessidades do 
pesquisador.

ProKnow-C para a 
Avaliação da Segurança do 
Trabalho em Construção 
Civil

Nesta seção será apre-
sentada, inicialmente, a se-
qüência de etapas que defi-
niram o portfólio bibliográfico e em se-
guida sua análise bibliométrica.

Formação do portfólio bibliográfico

O objetivo desta etapa, 
neste estudo, é formar a relação dos arti-
gos mais representativos sobre o tema 
‘avaliação de desempenho da segurança do 
trabalho em canteiros de obras’, onde o 
entendimento do tema é realizado segundo 
a percepção dos pesquisadores.

A partir da leitura inicial 
de artigos encontrados em periódicos de re-
levância (Qualis A1, A2 e B1) que tratas-
sem sobre este tema a ser estudado, foram 
definidos três eixos de pesquisa: um deles 
tratando de avaliação de desempenho, com 
os termos performance measurement, per-
formance evaluation, performance apprai-
sal e performance assessment; o segundo 
tratando das questões gerais sobre seguran-
ça do trabalho com os termos occupational 
health and safety, accident prevention, risk 
management, e o terceiro sobre construção 
civil com a palavra construction.

A busca das bases de da-
dos foi feita no portal de periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES), na área 
da Engenharia, pesquisado entre 21 e 
23/04/2012. De um total de 19 bancos de 
dados mais alinhados com o tema propos-
to, foram definidos sete bancos de dados 
para serem utilizados, seja pela quantidade 

de artigos seja pelo seu alinhamento com 
o tema de pesquisa.

A busca nos bancos de 
dados foi restrita aos artigos publicados 
nos últimos dez anos (2002-2011). Para 
tanto, buscou-se nos bancos de dados pala-
vras-chave nos seguintes campos: título, 
resumo e keywords. A Tabela I indica a 
quantidade de artigos brutos encontrados 
nos banco de dados pesquisados.

Os artigos foram impor-
tados através do software EndNote e sofre-
ram o primeiro filtro estabelecido pelo mé-
todo ProKnow-C, que é o filtro de artigos 
brutos quanto à redundância. Dos 19.298 
artigos brutos, foram descartados 10.506, 
restando assim 8.792 artigos não duplica-
dos na base de dados.

O próximo filtro consiste 
em ler o título dos artigos e retirar aqueles 
que não estão alinhados com o assunto 
que se pretende estudar. Dos 8.792 artigos 
brutos não duplicados, foram retirados por 
falta de alinhamento em relação ao título 
7.989 artigos. Esse número elevado expli-
ca-se pelo fato de ter-se utilizado palavras 
genéricas que podem servir para diversos 
contextos. Dessa forma, resultaram desta 
etapa 803 artigos não duplicados e alinha-
dos pelo título.

A Figura 2 contribui 
para o entendimento das próximas etapas 
do processo utilizado. Na próxima etapa, 
os 803 artigos não duplicados e alinhados 
pelo título foram avaliados em termos de 
número de citações obtido a partir de pes-
quisa no Google Acadêmico. Como pode 
ser visto pela Figura 3, do total de artigos, 
208 eram responsáveis por 80% das cita-
ções, que foi o ponto de corte estabelecido 
pelos pesquisadores. Estes artigos foram 
diretamente para a próxima etapa, enquan-
to que os 595 restantes foram para uma 
etapa intermediária de refino, chamada 
pelo processo de repescagem.

Os resumos dos arquivos 
com reconhecimento científico foram lidos 
para verificar se estavam alinhados com o 
tema. Dos 208 arquivos iniciais, restaram 
55 com resumo alinhado. Em seguida foi 
feito um banco de dados com os autores 
responsáveis pelos 55 artigos e guardado 
para utilização futura.

TABELA I
QUANTIDADE DE ARTIGOS POR 

BANCO DE DADOS
Banco de Dados Número de 

arquivos 
encontrados

Engineering Village 4916
Web of Knowledge 2203
SCOPUS 5444
INSPEC 522
WILEY 167
CSA 6012
EMERALD 34
Total de artigos 19298

Figura 1. O método ProKnow-C. 
Adaptado de Tasca et al. (2010).
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Figura 2. Detalhamento do processo de filtragem por leitura do título, representatividade em termos de citação e leitura do texto artigo. Adaptado 
de Lacerda et al. (2011).

Os 595 artigos ainda sem 
reconhecimento científico confirmado não 
foram descartados, pois poderiam ter sido 
publicados recentemente, sem tempo para 
serem referenciados, ou ainda serem de au-
tores comprovadamente reconhecidos no 
meio científico. Inicialmente, buscou-se iden-
tificar os artigos com menos de dois anos de 
publicação, pois estes ainda não tiveram 
tempo de ser citados de forma significativa. 
Dos 595 artigos, 124 tinham menos de dois 
anos e 471 tinham mais de dois anos. Os 
124 artigos com menos de dois anos foram 
separados para leitura de resumo. Os 471 ar-
quivos com mais de dois anos de publicação 
passaram por um filtro que consiste em veri-
ficar se seus autores estavam no banco de 
dados de autores dos arquivos com reconhe-
cimento científico comprovado. Dos 471 ar-
quivos iniciais, 41 passaram por este filtro.

Somando-se estes 41 ar-
quivos com os 124 arquivos com menos 
de dois anos de publicação, alcançou-se 
165 artigos que tiveram seus resumos li-
dos. Desta triagem, 29 artigos estavam ali-
nhados com o tema avaliação da seguran-
ça no trabalho em canteiros de obras. Es-
ses 29 artigos, juntamente com os 55 arti-
gos com representatividade comprovada e 

alinhados com o tema de interesse a partir 
da leitura do resumo, constituíram o gru-
po de 84 artigos que tiveram a leitura de 
seu texto integral, como mostra esquemati-
camente a Figura 2.

O próximo passo é veri-
ficar se os 84 artigos tinham seus textos 
integrais disponíveis no portal da CAPES. 
Constatou-se que 16 artigos não tinham 
seu texto completo restando 68 artigos 
para leitura do texto. Nesta leitura, foram 
encontrados 21 arquivos alinhados com o 
tema de pesquisa, alcançando assim, um 
Portfólio Bibliográfico Primário.

Por fim, um último filtro, 
o teste de representatividade bibliográfica, 
consiste em determinar no Google Acadê-
mico o número de citações das referências 
bibliográficas presentes nos arquivos do 
Portfólio Primário. Buscou-se os artigos 
responsáveis por 80% das citações e fez-se 
sua leitura, de modo a verificar se, mesmo 
com todo o processo, algum artigo impor-
tante não foi analisado. Nesta etapa não 
foram encontrados artigos adicionais que 
pudessem ser incorporados ao portfólio. 
Dessa forma, após todo o processo, os 21 
artigos integrantes do Portfólio Bibliográfi-
co estão indicados no Tabela II.

Análise bibliométrica

A bibliométria do portfó-
lio bibliográfico será composta por quatro 
análises: grau de relevância dos periódi-
cos, grau de reconhecimento cientifico dos 
artigos, grau de relevância dos autores, e 
palavras-chave mais citadas.

Para fins de análise, 
quando utilizadas as referências bibliográfi-
cas do portfólio, não houve nenhum tipo de 
restrição temporal, porém, considerou-se 
somente artigos em periódicos, descartando 
teses, livros e apresentações em eventos.

Grau de relevância dos periódicos. A Fi-
gura 4 mostra o grau de relevância dos 
periódicos dos artigos e de suas referên-
cias bibliográficas. O eixo das ordenadas 
mostra os periódicos do portfólio biblio-
gráfico com maior número de artigos, en-
quanto que o eixo das abscissas indica os 
periódicos de destaque nas referencias bi-
bliográficas do portfólio.

A análise do gráfico 
mostra que o Journal of Construction En-
gineering and Management, publicado 
pela American Society of Civil Engineers 
é o periódico com maior quantidade de 
artigos publicados tanto em relação ao 
portfólio bibliográfico quanto em suas re-
ferências. Destacam-se ainda, o Safety 
Science e o International Journal of Pro-
ject Management com um número tam-
bém expressivo de artigos no portfólio e 
em suas referências.

A Figura 5 indica o fator 
de impacto dos periódicos segundo a base 
de dados Scopus. Para efeito de melhor vi-
sualização, as publicações foram agrupa-
das segundo fatores de impacto iguais ou 
similares. A análise da figura mostra que 
o periódico de maior destaque não tem o Figura 3. Representatividade dos arquivos em termos de número de citações.
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melhor fator de impacto. A Safety Science 
destaca-se por pertencer ao grupo de pu-
blicações com maior número de artigos 
publicados e, também, como integrante do 
grupo de maior fator de impacto.
Grau de reconhecimento científico dos ar-
tigos. A Figura 6 resume uma série de 
análises em relação aos artigos e aos auto-
res presentes no portfólio bibliográfico. O 
eixo das ordenadas indica os artigos de 
Mohamed (2003), Tam (2002) e Jannadi 
(2003) como aqueles com maior número 
de citações no Google Acadêmico. O eixo 
das abscissas indica Hinze (2004), El-
-Rayes e Khalafallah (2005) e Baradan e 

Usmen (2006) como os artigos do autor 
com maior número de citações nas refe-
rências do portfólio bibliográfico. Nenhum 
artigo com destaque no portfólio bibliográ-
fico foi realizado por autor de destaque 
nas referências do portfólio.
Grau de relevância dos autores. A Figura 
7 explicita que Fang, Fung, Huang e Lind-
gard são destaque entre os autores no por-
tfólio bibiográfico e que o Hinze, Moha-
med e Fang são autores de destaque nas 
referências do portfólio. Como destaque 
tanto no portfólio quanto nas suas referên-
cias tem-se Fang, professor da Universida-
de de Beijing, China.

Palavras chave mais utilizadas. Observa-
-se na Figura 8 que as palavras-chave 
mais encontradas no portfólio bibliográfico 
se igualam, seja de forma direta ou por 
meio de expressões compostas, às palavras 
utilizadas na formação do banco de dados 
brutos. Esta constatação mostra coerência 
na escolha das palavras que balizaram o 
processo de busca de artigos.

Contribuições do ProKnow-C para a 
Pesquisa

O instrumento de intervenção utilizado 
no presente trabalho, o ProKnow-C, foi de-

senvolvido por Tasca et al. (2010), 
Bortoluzzi et al. (2011) e Lacerda et 
al. (2011). Este é um processo que 
dada sua forma sequencial e iterati-
va permite aos pesquisadores parti-
cipar do processo de seleção conhe-
cendo o que está sendo feito e as-
sim ter novos entendimentos do 
tema que culminam com a forma-
ção de um portfólio bibliográfico 
que passa a ser o identificador dos 
contornos do conteúdo de seu tema. 
Esta nova visão quebra o paradig-
ma que ao pesquisar um tema to-
dos os pesquisadores devem ter um 
mesmo entendimento do mesmo 
para lhe dar uma visão personaliza-
da do assunto. Neste entendimento 
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Figura 4. Relevância dos periódicos nos artigos e nas referências bibliográficas.
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cada tema necessita ser visto segundo o en-
tendimento e delimitações postos pelos pes-
quisadores.

O processo tem início 
com a definição das áreas de conhecimento 
que os pesquisadores consideram necessárias 
e suficientes para representar o tema em es-
tudo. Estas áreas são denominadas eixos de 
pesquisa. Os eixos delimitam o que os auto-
res buscam e se preocupam no assunto. Ao 

escolher os eixos os autores usualmente eli-
minam vários conteúdos do tema central em 
estudo e/ou adicionam outros temas até en-
tão pouco ou não explorados, dando perso-
nalidade e singularidade a sua pesquisa. Em 
um segundo momento para cada eixo de 
pesquisa é escolhidas as palavras-chaves em 
inglês que no entendimento dos autores me-
lhor representam e caracterizam o conheci-
mento que o eixo se preocupa em represen-

tar. Em um terceiro momento são formadas 
as palavras chaves da pesquisa por meio da 
combinação de uma palavra chave de cada 
eixo para assegurar que o conteúdo da busca 
contenha todos os eixos. Na sequencia, são 
postas as delimitações da pesquisa pelos 
pesquisadores, estabelecendo os bancos de 
dados, o tipo de publicação e o período que 
deseja pesquisar. A seguir é feita à busca e a 
identificação do primeiro resultado, o portfó-
lio bruto de artigos. A realização deste pro-
cesso permite aos pesquisadores desenvolve-
rem seu entendimento a respeito da persona-
lização do tema. No momento seguinte é re-
alizado teste de filtragem quanto a; 

redundância; alinhamento do 
título, relevância científica, e 
alinhamento do resumo e 
artigo integral. Durante o 
processo de filtragem os 
pesquisadores expandem 
mais ainda seu entendimento 
do que está sendo feito e 
das escolhas que necessita 
fazer para delimitar e perso-
nalizar mais ainda seu tema. 
A última etapa do processo 
de seleção do portfólio bi-
bliográfico é teste de repre-
sentatividade. Sempre existe 
a possibilidade de algum ar-
tigo importante ter ficado 
fora do portfólio. Como teste 
para assegurar que para o 
tema agora personalizado e 

definido pelo portfólio bibliográfico não te-
nha ficado algum artigo alinhado e com re-
presentatividade fora do portfólio o ProK-
now-C analisa nas referencias do portfólio 
bibliográfico a existência de algum artigo 
alinhado e com representatividade. Em caso 
positivo ele é adicionado ao portfólio. O tes-
te de representatividade igualmente requer a 
participação dos pesquisadores lhes permi-
tindo testar se o conhecimento construído 

durante todo o processo está com-
pleto ou ainda restam lacunas. Pela 
sua forma de trabalho orientada para 
o desenvolvimento do entendimento 
dos pesquisadores o ProKnow-C é 
dito ser construtivista.

Considerações Finais

A indústria da construção 
caracteriza-se, por um lado, pela 
grande empregabilidade de mão de 
obra e, por outro lado, como uma 
das atividades econômicas com 
maior quantidade de acidentes de 
trabalho.

Por conta destas característi-
cas, este trabalho originou-se do in-
teresse dos pesquisadores em apro-
fundarem-se no tema e entender 
como este assunto está sendo trata-

Figura 5. Relevância dos periódicos nos artigos e nas referencias bibliográficas.

Figura 6. Artigos e seus autores do Portfólio Bibliográfico de maior destaque.

Figura 7. Autores de destaque do Portfólio Bibliográfico. 
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do pela comunidade científica internacional. 
Ao longo do trabalho foi possível obter o 
portfólio bibliográfico mais representativo 
do tema, segundo a percepção e delimita-
ções dos autores.

O instrumento de inter-
venção utilizado no trabalho foi o Knowled-
ge Development Process -Construtivist 
(ProKnow-C).

A evidenciação do estado 
da arte do tema avaliação da segurança do 
trabalho em empreendimentos da construção 
civil para as delimitações postas pelos pes-
quisadores, que foi o objetivo geral deste tra-
balho, foi operacionalização em seus dois 
objetivos específicos.

O primeiro objetivo espe-
cífico estabeleceu a seleção do portfólio bi-
bliográfico representativo alinhado com ao 
tema segurança do trabalho em empreendi-
mentos da construção civil. A obtenção de 
tal portfólio foi realizada em dois momentos. 
Inicialmente, foi selecionado um arquivo de 
dados brutos a partir da pesquisa nos bancos 
de dados listados na Tabela I. Desta pesqui-
sa inicial foram selecionados 19.298 artigos.

O segundo momento foi o 
processo de filtragem em relação ao alinha-
mento do título, do resumo e do artigo com-
pleto, resultando num total de 21 artigos que 
estão listados na Tabela II.

Por fim, foi verificado se 
nas referências do portfólio bibliográfico ain-
da havia algum artigo representativo e ali-
nhado com o tema. Para tanto, foi realizado 
teste de representatividade, consistindo em 
avaliar o número de citações de cada artigo 
das referências do portfólio bibliográfico. Os 
artigos responsáveis por 80% das citações 
passaram pelos filtros de título, resumo e 
texto completo. No final desse processo 
constatou-se que não havia nenhum artigo 
adicional a ser incorporado do Portfólio Bi-
bliográfico.

Para o alcance do segundo 
objetivo específico foi realizada análise bi-
bliométrica do Portfólio Bibliográfico valen-
do-se para isso dos artigos do portfólio, de 

suas referências bibliográficas e da análise 
conjunta do portfólio e de suas referências.

A análise do portfólio bi-
bliográfico permitiu explicitar que: i) o peri-
ódico mais presente foi o Journal of Cons-
truction Engineering and Management; ii) 
os artigos mais citados foram Scorecard ap-
proach to benchmarking organizational safe-
ty culture in construction, Non-structural fu-
zzy decision support system for evaluation of 
construction safety management system, e 
Risk assessment in construction; iii) o auto-
res mais destacados no portfólio foram Fang, 
Fung, Huang e Lindgar; e iv) as palavras 
chave mais utilizadas são safety, construc-
tion industry e construction.

Na análise das referências 
do portfólio evidenciou-se: i) o periódico 
mais presente foi o Journal of Construction 
Engineering and Management; ii) os artigos 
mais citados foram Benchmarking studies on 
construction safety management in China, 
Trade-off between safety and cost in plan-
ning construction site layouts, e Compara-
tive injury and fatality risk analysis of build-
ing trades; e iii) o autores mais destacados 
foram Hinze, Mohamed e Fang.

Na análise conjunta entre 
o portfólio bibliográfico e suas referências, 
foram obtidas as seguintes conclusões: i) o 
periódico Journal of Construction Enginee-
ring and Management foi destacado em am-
bos os critérios; ii) a análise do fator de im-
pacto mostrou que a Safety Science desta-
cou-se por ter um dos maiores fatores de 
impacto e por ser uma das publicações com 
maior quantidade de artigos; iii) não houve 
artigos destacadas simultaneamente no por-
tfólio e nas suas referências; e iv) o pesqui-
sador Fang foi destaque tanto no portfólio 
quanto nas referências.

Na realização deste traba-
lho algumas delimitações devem ser destaca-
das: i) a pesquisa foi realizada somente em 
arquivos de periódicos internacionais publi-
cados de janeiro de 2002 a abril de 2012 e 
disponibilizados gratuitamente no portal da 
CAPES; ii) foram selecionados somente os 

artigos considerados práticos ou empíricos; 
iii) não foram realizadas pesquisas em li-
vros, teses e dissertações; e iv) o alinhamen-
to do entendimento em relação ao conteúdo 
do tema avaliação da segurança do trabalho 
em empreendimentos da construção civil foi 
realizado segundo a percepção dos pesquisa-
dores.

Como recomendação após 
a construção do conhecimento ao longo de 
este trabalho, pode-se propor a continuação 
desta pesquisa através da análise do conteú-
do dos artigos, buscando identificar aspectos 
onde o conhecimento possa ser mais bem 
desenvolvido.

Como consideração final, 
é importante destacar que existe muita infor-
mação acerca do tema avaliação de desem-
penho em empreendimentos da construção 
civil, porém, esse vasto material disponível 
está fragmentado nos mais diversos tipos de 
documentos e banco de dados. A possibili-
dade de utilizar o ProKnow-C, enquanto 
processo estruturado para a busca e análise 
da informação, contribuiu de forma impor-
tante para a obtenção de um portfólio biblio-
gráfico de boa qualidade que ajudará os pes-
quisadores a compreenderem melhor o fenô-
meno estudado.
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RESUMEN

DISCLOSURE OF THE STATE OF THE ART OF PERFORMANCE EVALUATION OF WORK SAFETY OF 
CONSTRUCTION PROJECTS
Sandra R. Ensslin, Leonardo Ensslin, Artur Carlos da Silva Moreira and Vera Lúcia Duarte do Valle Pereira

SUMMARY

trabajo en emprendimientos de la construcción civil. Caracteri-
zado como exploratorio-descriptivo en lo que se refiere a su ob-
jetivo, este trabajo usa enfoques cualitativos-cuantitativos a tra-
vés del instrumento de intervención ProKnow-C. Fueron identifi-
cados 21 artículos aderezados con el tema de interesés. A través 
de análisis bibliométrico de la cartera, se evidenció que: i) el 
periódico con mayor número de artículos relevantes fué el Jour-
nal of Construction Engineering and Management; ii) Mohamed 
S (2003) Scorecard approach to benchmarking organizational 
safety culture in construction. J. Constr. Eng. Manag. 129: 80-88 
fue el artigo de mayor reconocimiento científico; iii) los autores 
Fang e Hinze fueron, respectivamente, se destacaron en la car-
tera y en las referencias de la cartera; e iv) las palabras-clave 
más encontradas fueron ‘seguridad’, ‘industria de la construc-
ción’ y ‘construcción’.

as exploratory-descriptive as to its purpose, this paper uses 
qualitative and quantitative approaches through the interven-
tion instrument ProKnow-C. We identified 21 articles in line 
with the topic of interest. Then, through bibliometric analysis, 
this portfolio showed that: i) the most relevant publication was 
the Journal of Construction Engineering and Management, al-
though not the highest impact factor, ii) the article Mohamed 
S (2003) Scorecard approach to benchmarking organizational 
safety culture in construction. J. Constr. Eng. Manag. 129: 80-
88 showed the highest scientific recognition, iii) the authors 
Fang and Hinze were highlighted in the portfolio and its refer-
ences, respectively, and iv) the most frequent keywords found 
were ‘security’ and ‘construction industry’ and ‘construction’.

La industria de la construcción se caracteriza por ser una im-
portante fuente para la inversión y de gran absorción de mano 
de obra. Pero, la reducida estandarización del trabajo asociado 
a las frecuentes improvisaciones y la tempestividad de los pro-
cesos decisorios han generado en esta actividad un número de 
accidentes incompatible con las demás actividades productivas 
en Brasil. Este ambiente perverso, en la década de ’70, institu-
yó en Brasil la obligatoriedad de Profesionales Especialistas en 
Seguridad para amenizar los daños decurrentes de los accidentes 
de trabajo. Teniendo en vista desarrollar trabajos de investiga-
ción para identificar oportunidades de contribuir con la gestión 
de la seguridad en la construcción civil, este trabajo tiene como 
objetivo investigar en la literatura y seleccionar una cartera bi-
bliográfica de artículos científicos relevantes y a partir de este 
entender quienes son los autores, periódicos, artículos y palabras 
clave más destacadas en el tema evaluación de la seguridad del 

The construction industry is characterized as an important 
source of investment and high labor absorption. However, lim-
ited standardization of work associated with frequent improvi-
sation and timing of decision making in this activity has gen-
erated a number of injuries incompatible with other productive 
activities in Brazil. This perverse environment led to the estab-
lishment in Brazil, in the 70’s, of mandatory Professional Secu-
rity Experts to mitigate the damages resulting from accidents. 
In order to foster research to identify opportunities to contrib-
ute to safety management in construction, this work aims to 
search the literature and select a portfolio of relevant scientific 
literature and use it to understand who are the most prominent 
authors, journals, articles and keywords in performance mea-
surement of work safety in construction projects. Characterized 


