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Resumo 

 

O mercado da indústria da construção civil brasileira teve um período de crescimento 

iniciado no ano de 2009, impulsionado pelos programas de aceleração ao crescimento, 

plano nacional de habitação, minha casa minha vida e a eventos internacionais como a 

copa do mundo. Mesmo apresentando números positivos na geração de empregos e 

crescimento econômico das empresas da construção civil, o setor ainda é pouco 

competitivo, tendo alto gasto com material e custos e despesas elevadas. Este trabalho 

pretende lançar uma breve análise sobre indicadores do PAIC no ano de 2011, para isso 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental. Foi possível verificar a existência de 

algumas iniciativas para inovação e que a adoção da TIC pode auxiliar na gestão destes 

processos e na diminuição de perda de material oriundo do processo da construção civil 

entretanto a carência de mão de obra qualificada pode ser um impeditivo para adoção do 

processo de inovação.  
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Introdução 

 

A resolução do CONAMA N° 307 para gestão de resíduos sólidos da construção 

civil ou RCC impôs às cidades a necessidade de implementar mudanças a fim de se 

adequar a legislação. Os municípios tiveram de apresentar ao governo federal um plano 

municipal integrado de gerenciamento de resíduo sólido da construção civil ou RCC. 

Além de determinar diretrizes aos municípios, o CONAMA definiu normas aos grandes 

geradores, descritos no oitavo artigo da resolução. 

 

  Art. 8º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil serão elaborados e implementados pelos grandes geradores e 

terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários 

para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 

resíduos.  

(resolução n° 307, Conselho Nacional Meio Ambiente) 

 

Devido ao volume de material gerado nos canteiros de obras, as construtoras 

foram classificadas como grandes geradoras pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. Além disso, as construtoras são apontadas como parte de um dos setores de 

atividade que mais geram perdas durante o processo de execução. Segundo Fomoso et 

al.(1996) as perdas vão além do desperdício de material. 

 

   Devem ser entendidas como qualquer ineficiência que se reflita 

no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital em 

quantidades superiores àquelas necessárias à produção da 

edificação. Neste caso, as perdas englobam tanto a ocorrência de 

desperdícios de materiais quanto a execução de tarefas 

desnecessárias que geram custos adicionais e 

não agregam valor. Fomoso et al. (1996, p.1) 

 

Desta forma, a indústria da construção civil encontra-se em um momento em que 

precisa ser mais competitiva. É imperativo evitar desperdícios e atender as legislações 

para controle de resíduos. Nota-se que estados e municípios podem também adotar 

legislação especifica para este controle. Nesse contexto, o uso da tecnologia da 

informação e comunicação surge como uma ferramenta para auxiliar o processo de 

controle.  

“Embora os potenciais benefícios de longo prazo da TI ser bastante claro 

(resíduos reduzido, processos mais consistentes e menos variável, etc.), não é claro 

como chegar lá, dar valor e ser rentável todo o caminho”. Schwegler et al. (2001, p3), 



necessitando assim além de controle, pessoas capacitadas para inserção e análise dos 

dados gerados durante o processo. 

Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 

Construção ABRAMAT o perfil do trabalhado da construção civil está abaixo das 

necessidades do mercado. 

   Os trabalhadores que se motivam a ficar no setor da construção 

de edifícios apresentam um perfil educacional, social e econômico 

aquém das necessidades do mercado, e isto impõe a necessidade 

de maiores investimentos para a sua transformação. Trata-se de 

uma população que, em parte, ingressa no setor sem ter concluído 

sequer a 4ª. série do ciclo fundamental e cuja maioria não conclui 

a 8ª. Este aspecto fundamental resulta em enormes dificuldades de 

compreensão do processo de produção em que serão inseridos e, 

por consequência, entraves na evolução do próprio perfil 

profissional.  

ABRAMAT (2007, pi). 

 

Mesmo tendo a tecnologia da informação e comunicação como aliado para o 

controle do processo, existe a necessidade de evoluir o perfil educacional dos 

trabalhadores da construção civil para que a adoção de novos processos tenham sucesso.  

Este artigo pretende verificar a existência de ações para diminuir a distância 

entre a realidade do setor e as necessidade para adequação com os requisitos para 

inovação consequentemente com a sobrevivência das empresas da construção civil.  

 

2 Discussão Teórica 

Ao pensar em competitividade é necessário avaliar o que é ser competitivo, pois 

não existem indicadores definitivos que consigam medir o que é ser competitivo, para 

(Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1995. P.6), “competitividade é definida como a 

capacidade da empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe 

permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no 

mercado”, estes autores ainda descrevem a competitividade divididas em duas famílias, 

sendo elas competitividade revelada e competitividade potencial. 

 

   Em uma primeira família, a competitividade é vista como um 

desempenho - a competitividade revelada. A competitividade é de 

alguma forma expressa na participação no mercado (market-

share) alcançada por uma firma em um mercado em um certo 

momento do tempo. A participação das exportações da firma ou 

conjunto de firmas (indústria ou nação) no comércio internacional 

total da mercadoria aparece como seu indicador mais imediato. 



                       (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1995. P.6)  

 

Seguindo este pensamento a competitividade está em uma ligação de 

dependência a demanda do mercado, em saber quais as empresas ou produtos estão 

tendo maior procura e desta forma alinhar a capacidade de produção para que possa 

atender o volume solicitado. 

Em uma segunda visão entende-se a competitividade como eficiência. 

 

  Na segunda família, a competitividade é vista como eficiência - 

a competitividade potencial. Busca-se de alguma forma traduzir a 

competitividade através da relação insumo-produto praticada pela 

firma, isto é, da capacidade da empresa de converter insumos em 

produtos com o máximo de rendimento. Os indicadores são 

buscados em comparativos de custos e preços, coeficientes 

técnicos (de insumo-produto ou outros) ou produtividade dos 

fatores, em termos das best-practices verificadas na indústria 

internacional. 

                       (Op.cit.,p.6)  

 

Neste pensamento a relação de competitividade está no controle e na gestão dos 

processos produtivos de cada empresa, onde ela utiliza da capacidade tecnológica, 

pessoal capacitado e melhoria continuas no processo para obter maior rendimento e 

neste caso o desempenho seria um produto gerado da eficiência.  

 

  O desempenho obtido no mercado seria uma consequência 

inexorável dessa capacitação. Considera-se, assim, que é o 

domínio de técnicas mais produtivas que, em última instância, 

habilita uma empresa a competir com sucesso, ou seja, representa 

a causa efetiva da competitividade. 

                       (Op.cit.,p.6)  

 

Neste artigo iremos assumir que a competitividade potencial pode estar 

relacionada ao uso da tecnologia da informação e comunicação, e que o controle desta 

pode trazer inovações incrementais a empresa. 

2.1 Tecnologia da informação e Comunicação 

 

Com a introdução dos computadores nas empresas foram criadas novas 

habilidades e conhecimentos específicos para o uso desta ferramenta, a necessidade de 

alinhar os recursos providos por esta tecnologia a estratégia da empresa faz com que a 



TIC seja olhada como diferencial para empresa na busca da melhor gestão de seus 

recursos. 

 

  Tecnologia da Informação é mais abrangente do que os de 

processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de 

software, informática ou o conjunto de hardware e software, pois 

também envolve aspectos humanos, administrativos e 

organizacionais. 

            (Laurindo, Fernando José Barbin et al.2001, Apud Alter 

1992). 

 

Outros autores diferenciam tecnologia da informação de sistemas de informação, 

pois segundo Laurindo 2001, Fernando José Barbin et al (2001, Apud Keen, 1993). 

“restringindo à primeira expressão apenas os aspectos técnicos, enquanto que à segunda 

corresponderiam as questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e informações 

envolvidas”. 

No trabalho apresentado por Laurindo, Fernando José Barbin et al, os autores 

analisaram vários artigos buscando responder a seguinte questão: 

“Como a TI pode contribuir de maneira eficaz para o sucesso ou para a maior 

competitividade das organizações”, a partir da análise dos textos dos seguintes autores 

Henderson & Venkatraman, 1993; Sethi & King 1994; Spíndola & Pessôa 1997, 

realizaram a adaptação do quadro abaixo na intenção de demonstrar eficiência e eficácia 

do sistema de informação. 

     

 



Figura 1. Eficiência e Eficácia de um Sistema de Informação 

Fonte: Laurindo, Fernando José Barbin et al (2001 Apud de MAGGIOLINI, 

1981) 

A figura 1 demonstra a necessidade da TIC estar alinhada com os objetivos e 

metas da empresa e dentro deste alinhamento o conhecimento dos procedimentos e 

processos da empresa possibilita identificar os pontos de eficiência e eficácia da 

empresa. 

Os indicadores gerados neste processo permitem as empresas alinhar sua 

estratégia as necessidades internas e as demandas do mercado. 

 

3. Manual de Oslo 

 

O Manual Frascati em 1962 deu origem à série de publicações da Organização 

para Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OCDE, que posteriormente ficou 

conhecida como familia Frascati. É adotado o nome do país sede para conferencia onde 

são reunidos os 30 países membros da OCDE. Segundo a OCDE (2005) “O manual de 

Oslo tem o objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de 

estatísticas e indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados”. 

 

3.1 Inovação 

 

Quando uma pessoa pensa em inovar, logo se vem à mente algo novo ou de 

fazer diferente algo que já é produzido, segundo descrito no manual de Oslo OCDE 

(2005, p.23) “Uma empresa pode realizar vários tipos de mudanças em seus métodos de 

trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados que aumentam sua 

produtividade e/ou seu desempenho comercial”.  Conforme o Manual de Oslo OCDE  

(2005, p.23) não é possível uma empresa conseguir inovar sem conhecer o inter-

relacionamento entre seus setores e processos, “As atividades de inovação de uma 

empresa dependem parcialmente da variedade e da estrutura de suas relações com as 

fontes de informação, conhecimento, tecnologias, práticas e recursos humanos e 

financeiros”. 

A inovação pode ser dividida em quatro tipos segundo Manual de Oslo. 

Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades de 

produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos 

importantes para produtos existentes.  



 

1.   Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades de 

produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente novos e 

aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. 

2.   Inovações de processo representam mudanças significativas nos métodos de 

produção e de distribuição. 

3.   As inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização 

do local de trabalho ou nas relações externas da empresa.  

4.   As inovações de marketing envolvem a implementação de novos métodos de 

marketing, incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na 

promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de 

preços de bens e de serviços. 

OCDE (2005, Manual OSLO p.23) 

                                                 

3.2 Capacitar para a inovação 

 

O manual Oslo descreve a necessidade de capacitação das empresas para 

inovação, pois esta capacitação permite a empresa extrair melhor resultados do 

mercado. O manual ainda descreve que a capacitação para inovação mais significativa é 

o conhecimento acumulado e que esta geralmente relacionada aos recursos humanos, 

procedimentos e rotinas da empresa e as características da empresa. 

  As capacitações para a inovação, assim como as 

capacitações tecnológicas, são o resultado de processos de 

aprendizado, que são conscientes e propositais, 

dispendiosos e demorados, não lineares, dependentes da 

trajetória e cumulativos.  

OCDE (2005, Manual OSLO p.160) 

Para OCDE aos países em desenvolvimento é dada ênfase três fatores são 

importantes para se mensurar a capacitação da inovação: 

1. Recursos humanos; 

2. Interações; 

3. Tecnologias da informação e da comunicação (TCIs), sua incorporação e uso. 

Deste modo ao pensar em inovar a empresa deve avaliar se possui o pessoal 

adequado para fazer aquilo que se pretender realizar, quais os processos ou 

procedimento que devem ser seguindo e qual alinhamento com os sistemas de 

informação durante o processo. 



 

3.3 Ações inovação no setor 

 

Câmara Brasileira da indústria da Construção em 2007 criou O Programa 

Inovação Tecnológica na Construção (PIT) com a intenção de estudar, analisar e definir 

diretrizes para o desenvolvimento, difusão e avaliação de inovações tecnológicas na 

construção civil brasileira, o programa foi estruturado em duas fases: 

1. Levantamento, estudos e análises iniciais. 

2. Desenvolvimento de ações e aperfeiçoamento dos estudos e análises 

O termino desta primeira fase deu-se em 2008, onde foram sinalizadas nove 

prioridades para segunda etapa do PIT: 

1. Tributação compatível com a industrialização e inovação 

2. Normas Técnicas- CB-02 /ABNT 

3. Viabilização da inovação em obras públicas 

4. Código de Obras Nacional 

5. Difusão da inovação 

6. Capacitação para a inovação 

7. Ciência & Tecnologia para a inovação na construção 

8. Conhecimento para a inovação 

9. Coordenação Modular 

10. Comitês Estaduais de Inovação    

O que demonstra a preocupação do setor com a necessidade de obter melhorias 

em toda a cadeia produtiva do setor, desde a qualificação da mão-de-obra, 

desenvolvimento de novas tecnologias a integração entre os estados para alinhamento 

através de comitês. 

 

4 Metodologia 

 

A elaboração deste artigo utilizou de pesquisa bibliográfica, Lima e Mioto 

(2007) afirmam que a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de 

procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso não 

pode ser aleatório; e documental do manual de Oslo e da Pesquisa Anual da Indústria da 

Construção de 2011, após a seleção dos textos realizada a revisão teórica, para Luna 

(1993) “Uma revisão teórica, em geral, tem o objetivo de circunscrever um dado 



problema de pesquisa dentro de um quadro de referência teórico que pretende explicá-

lo”.  A escolha do ano na Pesquisa Anual da Indústria da Construção, se deu, por ser a 

versão mais atual até a confecção deste artigo, o ano 2011 era a pesquisa mais recente 

disponível no site do IBGE. 

 

5.Discussão 

 

   A necessidade de melhor controle do consumo material utilizado pelas 

indústrias de construção civil é um dos desafios para estas empresas já que conforme a 

determinação do CONAMA (2002) a gestão e a rastreabilidade do resíduo proveniente 

da construção é de responsabilidade do próprio gerador. 

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil a serem elaborados pelos grandes 

geradores, possibilitando o exercício das 

responsabilidades de todos os geradores. 

 (Resolução 307, Ministério do meio ambiente) 

Conforme dados da pesquisa anual da Industria da construção – PAIC, é possivel 

verificar a evolução desta industria entre o ano de 2007 até 2011, esta evolução esta 

demonstrada na tabela 1. 

Tabela 1: Dados gerais da indústria da construção - Brasil - 2007-2011 

 

A quantidade de empresas da construção civil ativas demonstra o crescimento do 

setor que foi mais expressivo após a criação do Plano nacional da Habitação.  

Tabela 2: Estrutura dos custos e despesas da indústria da construção, segundo as 

variáveis selecionadas - Brasil -2007/2011 



 
 

A seleção dos grupos, salários, consumo de materiais, obras e/ou serviços e 

outros custos segundo o PAIC foram destacados pois tanto em 2007 quanto em 2011, o 

percentual destes grupo representam a participação conjunta no total superior à soma 

das porcentagens dos demais componentes o que demonstra a necessidade de melhor 

gestão destes recursos. 

Mesmo o profissional da construção civil possuindo baixa qualificação, os 

aumentos nos salários apresentou um aumento nas despesas deste setor. 

Analisando as regiões do Brasil segundo os dados PAIC é possivel identificar a 

queda de valores absolutos entre 2007 para 2011 na região sudeste, entretanto a regiões 

nordeste e centro-Oeste apresentam aumento tanto no percentual de pessoal ocupado 

quanto no valor das incorporações e obras, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - Pessoal ocupado e valor corrente das incorporações, obras e/ou 

serviços da indústria da construção, segundo as Grandes Regiões - 2007/2011 

 
 



A evolução das regiões Nordeste e Centro-Oeste se deram devido ao aporte de 

recursos do PAC, Bolsa Família, Minha casa minha vida e preparativos da copa do 

mundo, por outro lado a diminuição dos percentuais nas regiões Norte, Sudeste e Sul 

pode nos levar a entender como falta de inovação ou uma melhor gestão nos processos e 

como isso fica evidente nos momentos que existe uma retração do mercado ou 

diminuição dos investimentos no setor.  

As perdas de materiais é uma das causas do aumento do custo do projeto, 

entretanto ainda carece de processos para gestão destes materiais afim de evitar perdas, 

para Formoso et.al (1996) 

  Não se pode afirmar que existe, para cada material, um 

percentual único de perdas que pode ser considerado 

inevitável para todo o setor. Existem diversos valores, os 

quais dependem do nível de desenvolvimento gerencial e 

tecnológico da empresa. A Competitividade da empresa é 

alcançada na medida que a organização persegue a 

redução de perdas continuamente.    

 

Figura 1. As perdas segundo seu controle 

Fonte: FORMOSO, et al (1996, p.3) 

Para ajudar no controle e na gestão dos diversos processos a tecnologia da 

informação e comunicação poderia servir como base para melhoria retomada do setor a 

busca de maior competitividade, para Nascimento e Santos (2002),  

O potencial de utilização da TI na indústria da Construção 

é muito grande. Dado o tamanho do setor, suas 

características de uso intensivo de informação e a atual 

ineficiência de comunicação e baixa produtividade, os 

benefícios na integração da TI aos processos do setor 

seriam enormes. 



(Nascimento; Santos 2002). 

6.Conclusão  

 

O setor da construção civil deve passar por um momento de posicionamento 

estratégico, pois vive um momento onde existe diversos investimentos do governo 

contudo ainda possui alto custo devido ao volume de material utilizado. 

 Mesmo com as dificuldades da indústria da construção civil, como falta de mão-

de-obra especializada, falta de cultura para inovação, o setor aponta com algumas 

iniciativas como o Programa Inovação Tecnológica na Construção que demonstram ao 

setor suas fragilidades e também as possibilidades para inovação. 
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