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ABSTRACT 
This work starts by presenting a conceptual approach to the understanding of information 
in human organizations, its strategic cole and how it shold be managed. It proceeds by 
focusing on how information is generated and distributed in the construction activity, 
taking into account not only the building site, but the relationship of the construction 
company with its clients and suppliers. A comprehensive diagram of the flow of 
information in all activities of a building company, internal and external, is presented. 
Finally a field study is conducted covering 58 construction firms in various brazilian states 
in order to check if innovations in the areas of producing, organizing, displaying and 
fostering better communication and information are in line with theoretical concepts 
described earlier on. 
A total of 101 information geared technological innovations were addressed as far as they 
are being applied in each one of the construction companies. Only 30 to 40% of them were 
in effective use in the majority of the organizations. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A história das empresas do setor da construção civil durante muitos anos esteve na mão de 
seus funcionários. Neste setor existe carência de registros históricos e padronizações de 
processos. É bem conhecido o aspecto informal, vivenciado desde a transmissão de ordens 
da produção até o treinamento dos operários. 

É recente a decisão empresarial de apropriar-se das informações como patrimônio de sua 
história. Na medida em que o conhecimento histórico passa a ser propriedade da 
construtora e não mais do funcionário pode-se assegurar que esta empresa começa a 
conhecer o real prazo e custo das suas construções. 
Este trabalho faz uma abordagem do significado e gestão da informação. Também analisa a 
forma de captação desta informação na organização das empresas construtoras. A decisão 
de trabalhar com esse tema surgiu de uma pesquisa de campo onde realizou-se uma coleta 



de dados sobre iniciativas de melhorias e inovações tecnológicas em canteiros de obra. 
Trata-se de um estudo exploratório, onde buscou-se transformar coisas vistas em coisas 
percebidas.  

2. INFORMAÇÃO 
O que é informação? O entendimento, utilização e gerenciamento da informação só é 
possível quando se entende o real significado deste termo. No sentido denotativo, 
informação é tudo aquilo que reduz a incerteza. Sua utilização amplia a percepção da 
realidade e seu gerenciamento orienta o decisor no processo de escolha.  

As incertezas levam à descentralização do conhecimento. O desenvolvimento tecnológico 
passa a ser baseado em fatos. A época em que as informações eram segredo e domínio de 
poucos ficou para trás, resultado da abertura dos portos virtuais, diminuição dos postos 
hierárquicos e retorno do trabalho para as residências. Atualmente, as informações podem 
ser negociadas como recursos.  

Um sistema de informações deve analisar, comparar, classificar e registrar a história 
gerando um banco dados. Sua influência provoca análise, redefinição de estratégias e 
mudanças de desempenho produtivo. 

3. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
A idéia de gestão da informação é basicamente simples. Os edifícios têm estruturas sob a 
forma de pilares, paredes, passagens, telhados e assim por diante. A estrutura de um prédio 
é um determinante fundamental dos movimentos e das atividades das pessoas que o 
ocupam. Supõe-se que os prédios tenham estruturas adequadas às atividades neles 
executados. Um prédio comercial é diferente de uma fábrica, porque os projetos se 
adaptam as necessidades de suas atividades ou de seus usuários.  

A analogia entre a gestão da informação e as estruturas dos prédios não é perfeita, ambas 
são desenvolvidas pela mão do homem. Contudo, existem fatores ambientais que depois de 
construídos afetam ou determinam a estrutura dos prédios. A meta é examinar as 
influências interacionais do surgimento, tecnologia, ambiente e decisão das gestão da 
informação. 

O processo clássico para a solução de problemas necessita de informações que envolvem 
etapas dependendo do seu grau de significância: coleta de dados, diagnóstico, seleção e 
priorização de objetivos, criação e análise de alternativas, tomada de decisão, planejamento 
das etapas de ação, implementação do projeto e análise do resultados em comparação a 
metas desejadas. 

O fator chave da gerência da informação está na mudança de paradigmas tanto dos fatores 
humanos quanto técnicos a fim de acompanhar as perspectivas tecnológicas. Isto deve 
acontecer para a empresa evoluir em tecnologia, competição, custo, lucro e aumento das 
vendas e também para evitar turbulências e caos no trabalho. 
Gifford & Pinchot (1993) relaciona alguns paradigmas encontrados, mostrando a natureza 
mutante do trabalho (Figura 1). 

Trabalho não qualificado R  Trabalho com conhecimento técnico 
Tarefas repetitivas  R  Inovação e assistência 
Trabalho individual R  Trabalho em equipe 
Trabalho baseado na função R  Trabalho baseado em projetos 
Qualificação única R  Multiqualificação 
Poder dos chefes R  Poder dos clientes 
Coordenação de cima R  Coordenação entre colegas 

Figura 1 - Paradigmas do trabalho 



Essa mudança de paradigma leva a inovação que precisa vir de dentro e estar associada a 
dedicação e a aplicação da inteligência das pessoas. Estas precisam encontrar razão para se 
dedicarem, fazerem parte de algo maior do que elas e reconhecerem que os seus interesses 
mais amplos são atendidos pelo trabalho disponível. As empresas devem valorizar 
inteligência, cidadania, lealdade e dignidade de forma a alcançar uma administração 
participativa.  
Silva (1997) comenta que existe um aspecto do ser humano - criatividade, que gera as 
tecnologias que são processadas pelos computadores. No entanto, o ato de criar é inerente 
ao ser humano. A criação consiste em um processo onde certas informações estão 
disponíveis apenas dentro do ser humano. 

A cultura de avaliar ou pesquisar cria a expectativa que os dados serão utilizados para 
propósitos de tomada de decisão. Enfatizar a informação contábil e financeira, torna esta 
cultura cética quando a empresa possui um banco de dados que não é utilizado na solução 
de problemas na administração das organizações. 

Para Gifford & Pinchot (1993) difundir a comunicação nos meios organizacionais é uma 
das formas de melhorar o desempenho dos funcionários. A organização inteligente mantém 
as pessoas bem informadas, atualizadas com relatórios sobre assuntos como resultados 
financeiros detalhados, medidas de produtividade, necessidades e desejos dos clientes, 
participação no mercado e informações sobre os concorrentes, estratégias da organização, 
relação entre as estratégia e as prioridades, estatísticas da qualidade, estatísticas da 
satisfação do cliente, novos produtos e serviços em desenvolvimento e poluição ambiental, 
desperdícios e consumo energético. 

4. ABORDAGEM NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
A indústria manufatureira há muito tempo registra os seus tempos e movimentos, métodos 
e processos, avaliando com mais cautela seus investimentos. 

No ambiente da construção estão envolvidos grande quantidade de intervenientes com 
vários níveis de formação e especialização que geram, através do desenvolvimento de suas 
tarefas, informações que fluem continuamente dentro da empresa. Entretanto, estas 
informações estão espalhadas sem qualquer estrutura ou classificação, ocasionando 
problemas de integração entre as partes envolvidas (Aoud et al. apud Bernardes, 1996). 

Bernardes (1996) considera que os problemas de fluxo de informações reduzem a 
eficiência dos processos construtivos e contribuem para que o gerenciamento da 
construção torne-se uma atividade extremamente complexa.  

A estratégia adotada de captação de informação deve considerar que os eventos ocorrem 
em diferentes locais, nem sempre dentro dos horários previstos. Muitas destas informações 
são passadas e processadas visualmente, agilizando a velocidade dos dados, fator 
indispensável para o gerenciamento da empresa. 
Existem diferentes tipos de informação que devem ser captadas para possibilitar a tomada 
de decisões técnicas, financeiras e humanas, que interagem com a mão-de-obra, materiais e 
equipamentos. A correta coleta destas informações conduz o decisor a melhor dirigir o seu 
empreendimento como pode ser visto na matriz da Figura 2 . 

 Técnica Financeira Humana 
Mão-de-obra Capacidade Técnica Custo do trabalhador Perfil do 

trabalhador 
Mater ial Condições técnicas 

especificadas 
Custo dos materiais -
função utilidade 

Relacionada a 
produtividade 

Equipamento Influência na 
produtividade 

Custo utilização - 
custo benefício 

Ergonomia 

Figura 2 - Tipos de informações 



O conhecimento do material é importante para o programador, já que este definirá o 
projeto, planejamento, orçamento, preparação, execução e controle, de modo que se 
consiga executar a obra dentro do custo previsto. 

Souza (1995) esquematizou como se processa o fluxo da qualidade no ambiente da 
construção. Este modelo foi adaptado permitindo uma visão do acompanhamento do fluxo 
da informação em paralelo a busca da qualidade (Figura 3).  

 

Figura 3 - Fluxo da informação no ambiente da construção civil 
FONTE: Adaptado de Souza, 1995 

A concepção de um empreendimento gera informações de ida e volta para todos níveis 
dentro da construtora. O projeto necessita de informações sobre as necessidades do cliente, 
marketing, suprimento para disponibilidade do tipo de material a ser envolvido, recursos 
disponíveis, sistema construtivo e planejamento da obra para saber quais tecnologias serão 
utilizadas e como pode-se aproveitar a experiência de obras anteriores.  
Este fluxo interno de um setor a outro ou externo entre determinado setor e seus parceiros 
envolvidos na realização da atividade evidencia a existência de um input e um output das 
informações para o fechamento do fluxo na finalização do produto.  
A adaptação da Figura 3 se deu na inclusão de linhas de fluxo de informação que até então 
não existiam e atualmente são necessárias ao gerenciamento da obra. A visão atual 
proporciona ao cliente acompanhar todo o empreendimento, desde a concepção até a sua 
finalização, o que não acontecia anteriormente quando este não visitava o canteiro de obra 
antes da entrega do imóvel. 
Observa-se nos canteiros de obras, que o engenheiro precisa recorrer ao mestre ou ao 
almoxarife para obter informações. Quem produz ou detém a informação nem sempre tem 
qualificação para registrá-la, ou nem sempre pode fazer o registro durante a produção 
(Silva, 1997). 

Atualmente, as empresas de construção precisam contar com um novo profissional com 
conhecimento sistêmico em todos as áreas que envolvem um empreendimento, de forma a 
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alcançar o objetivo principal quanto a custo, prazo e conformidade. Souza (1997) lista as 
qualidades que este profissional deve ter (Figura 4). 

Conhecimento do empreendimento Mão-de-obra 
Análise do projeto Equipamentos e ferramentas 
Implantação do canteiro de obra Materiais 
Planejamento e programação de obra Produção 
Finalização e entrega da obra Segurança do trabalho 

 
 

CUSTO - QUALIDADE – CONFORMIDADE 

Figura 4 - Gerenciamento da obra 
FONTE: Adaptada de Souza, 1997 

Partindo-se destas reflexões, uma pesquisa de campo pode reportar a situação das empresas 
construtoras e de seus canteiros de obra com relação a gestão da informação neste setor. 
Sua aplicação permite posicionar o canteiro de obra e a empresa construtora com relação as 
mudanças e as empresas concorrentes, uma vez que as respostas podem ser comparadas 
quantitativa e qualitativamente com os demais canteiros pesquisados. 

5. PESQUISA DE CAMPO 
Os dados foram verificadas por engenheiros pesquisadores durante visita, observação e 
entrevista em 58 canteiros de obra de 15 cidades brasileiras, no período agosto/outubro de 
1997. Foram visitados 15 canteiros em 4 cidades do Paraná, 14 canteiros em 3 cidades do 
Rio Grande do Sul, 10 em 3 cidades catarinenses, 4 em 2 cidades paulistas e 15 canteiro de 
obras em 3 capitais da região Nordeste. 

Trabalhou-se com obras de quatro a vinte e cinco pavimentos pertencentes a empresas 
construtoras de pequeno e médio porte, com número bem variável de empregados e 
subcontratados. 

Para a pesquisa, foram estabelecidos os aspectos mais importantes a serem identificados 
reunidos em um Check-list para avaliação de inovações em canteiro de obra. Neste 
trabalho trata-se os dados referentes ao fluxo de informações. 

Definiu-se que as respostas deveriam ser registradas pela presença já consolidada da 
mudança, pela fase de implantação ou ausência do item no canteiro (Figura 5). 

6. COMUNICAÇÕES INTERNAS 

Leia : S (sim)  N (não)  EI ( Em Implantação) 
9. Orçamento, programação e controles na obra S N EI 
10. Programação semanal dos serviços S N EI 
11. Controle de custos S N EI 
12. Acompanhamento do operário e 

atividade/andar 
S N EI 

13. Projetos em tamanho A4 S N EI 
14. Gráficos de produtividade e consumo S N EI 

Figura 5 - Exemplo de requisitos definidos no check list 

O tratamento dos dados desta pesquisa gerou várias informações sobre a gestão da 
informação e comunicação no canteiro e na empresa construtora visitada. As diferentes 
informações podem auxiliar no gerenciamento técnico, financeiro e humano. 



De posse destes dados cabe as empresas desenvolver suas estratégias de informações para 
obra e escritório, gerando alternativas de processamento, interpretando e tomando a 
decisão acertada para melhorar o seu desempenho com relação aos seus concorrentes.  

A preocupação com a imagem da obra perante clientes, visitantes e vizinhos têm 
contribuído com a melhoria do entorno do canteiro. Com relação a organização do 
canteiro, os tapumes com pintura decorativa e/ou logomarca da empresa estão presentes 
em 76,9% e a sinalização nos locais de apoio ao canteiro aparecem em 48,1% das obras 
visitadas. 

Na Figura 6 visualiza-se que 81% das obras dispõe de capacetes para visitantes e 48% de 
sala para clientes e visitas. Salienta-se, ainda, a importância da informação ao cliente com 
uso de maquete (31%), manual do usuário as built (45%) e implantação do apartamento 
modelo em 41% dos canteiros pesquisados. 
 

Figura 6 - Fluxo de informações para clientes 

As exigências do consumidor protegido pela lei e o exemplo de outros setores têm 
aumentado a preocupação das construtoras no momento da entrega e manutenção do 
imóvel. 
Os números da pesquisa mostram, ainda, que as empresas começam a se preocupar em 
melhorar as comunicações entre os níveis hierárquicos do setor de forma a reduzir as 
distâncias entre o escritório e a obra, a fim de facilitar o gerenciamento dentro do canteiro 
(Figura 7).  
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Figura 7 - Fluxo de Informação gerência - operário 

Esta constatação demostra que, embora exista a preocupação com a mão-de-obra, na 
maioria dos canteiros (cerca de 75%) não são repassadas informações básicas para o 
operário como os traços mais utilizados. As reuniões semanais com mestres e encarregados 
acontecem em cerca de 30% dos canteiros, evidenciando o problema de diálogo existente 
em obra. 
Seguindo a análise, a Figura 8 apresenta outras inovações referentes ao fluxo e as 
comunicações entre os operários e a obra.  
 

Figura 8 - Fluxo de informações no canteiro 

Os resultados do check list sugerem que existe uma troca de idéias e propagação destas 
mudanças no setor. As respostas das empresas com relação as mudanças em canteiro são 
bastante semelhantes dentro de uma cidade ou estado. Nota-se que esta divulgação tem 
favorecido ao benchmarking e sua conseqüente implantação em outras empresas pelo país 
afora. 
Pela necessidade de complementar as informações realizou-se um registro fotográfico ou 
gráfico (desenhos, croquis ou catálogos) buscando documentar o que até então eram 
inédito para a empresa, independente de sua completa inserção no processo de produção. 
Obtiveram-se 160 imagens inovativas dos canteiros de obra. Para ilustrar este trabalho 
apresenta-se a Figura 9. 
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Figura 9 - Delimitação de acesso a visitante, calçada, coberto, sinalizado, caixa de capacetes 

6. CONCLUSÕES 
Muitos fatores de ordem social e econômica têm estimulado a organização dos canteiros e 
das empresas construtoras do país. 
O conceito de informação vale para qualquer atividade, no entanto o que se pretende 
ressaltar é que toda construtora deve trabalhar dentro do seu fluxo de informação, seja 
interno ou externo, possuindo informações técnicas, humanas e financeiras para tomar 
decisões. 

O melhoramento do fluxo da informação na empresa está diretamente ligado a busca de 
uma ferramenta que melhor se adapte dentro do setor da construção civil. A sugestão é 
trabalhar com o benchmarking a fim de prever e fazer comparações entre soluções e entre 
métodos a partir de dados armazenados sobre diferentes níveis, desempenhos e práticas, 
provocando mudanças no gerenciamento. 
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