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RESUMO 

A alteração das formas de organização e de gestão do processo de produção de edifícios é 

uma realidade nos dias atuais; porém, não tem sido uma tarefa fácil para as empresas que 

atuam nesse segmento industrial. Para assumirem esse desafio, tais empresas precisarão 

estar preparadas para agirem em todo o processo de produção, sem o quê, acabarão 

desperdiçando esforços e também os poucos recursos disponíveis. Este trabalho tem como 

objetivo principal o levantamento de melhorias e diferenciais de canteiros encontrados em 

algumas construtoras da cidade de Goiânia. O instrumento de coleta de dados foi baseado 

em uma listagem de melhorias e inovações tecnológicas, já postas em prática em várias 

cidades do país, que abrange soluções simples e de fácil execução relacionadas ao 

gerenciamento dos canteiros de obra. Estes diferenciais são aperfeiçoamentos resultantes 

de pesquisa e desenvolvimento, internas ou externas à empresa, aplicados ao processo 

produtivo da edificação objetivando a melhoria de desempenho, qualidade ou custo. Os 

canteiros de seis empresas construtoras localizadas na cidade de Goiânia foram avaliados 

sob os seguintes aspectos: apoio e dignificação da mão-de-obra; organização do canteiro; 

movimentação de materiais e deslocamentos internos; comunicações internas, entre outros. 

Num segundo momento foi feita uma compilação e análise dos referidos dados que 

demonstram a realidade dos canteiros visitados, que por sua vez representam a realidade 

de muitos canteiros da cidade. A listagem serve dentre outros como sugestão para a 

implementação de futuras melhorias. 

 

Palavras-chave: Melhorias; Inovações; Canteiros de obra. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

As empresas de construção civil estão cada vez mais em busca de novas e 

melhores tecnologias que tragam uma maior qualidade, produtividade, sustentabilidade e 

mesmo a redução do retrabalho e desperdícios corriqueiros nas obras, especialmente de 

edificações. 

Na construção civil, especificamente no subsetor edificação, grandes avanços 

ocorreram em relação à introdução e difusão de novas tecnologias, abrangendo materiais e 

componentes, pesquisa e difusão de novas técnicas construtivas. Tais inovações não são 

consideradas revolucionárias a ponto de mudar a base de todo sistema construtivo, mas 

podem trazer ganhos de produtividade e confiabilidade (PEIXOTO, 2006). 

Segundo Conte (2008), há necessidade de se criar uma cultura da inovação no 

setor, na qual as empresas – pequenas, médias e grandes - passem a investir mais em 

tecnologia da informação e metodologias de gestão da produção. Na construção civil, a 

inovação está relacionada a ganhos de produtividade, qualidade e desempenho para o 

cliente, possibilidade de redução de custos e diferenciação competitiva. Esses são 

requisitos, obtidos com a inovação, que se tornam necessários para competir no mercado. 

O presente trabalho apresenta um estudo, feito a partir de pesquisa de campo, 

que apresenta os diferenciais de canteiro encontrados em algumas construtoras na cidade 

de Goiânia. Esse estudo foi feito com a ajuda de uma listagem de melhorias e inovações 

tecnológicas, já postas em práticas, sobretudo em soluções simples e de fácil execução que 

vão do apoio à mão de obra à organização e deslocamentos internos no canteiro. 

Trata-se de diferenciais utilizados na construção de edifícios relacionados ao 

gerenciamento dos canteiros de obra. Estes diferenciais são aperfeiçoamentos resultantes 

de pesquisa e desenvolvimento, internas ou externas à empresa, aplicados ao processo 

produtivo da edificação objetivando a melhoria de desempenho, qualidade ou custo do todo 

ou de uma parte. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Num mercado que passa por constantes e rápidas transformações, as empresas 

de construção civil devem se conscientizar de que o uso de inovações tecnológicas e 

melhorias é de fundamental importância para alcançar ou sustentar vantagens competitivas, 

levando-se em conta que essas inovações referentes ao projeto, aos materiais e às técnicas 

construtivas vêm crescendo muito nos últimos anos no país. 

Portanto, a escolha do tema justifica-se pela recente preocupação em fazer com 

que métodos, equipamentos e técnicas inovadoras se tornem uma cultura dentro dos 

canteiros. E também, por se tratar de um tema da atualidade, a pesquisa tem caráter 

exploratório e sugestivo, fazendo com que os tradicionais modelos construtivos, que ainda 

são adotados atualmente, sejam questionados. 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um levantamento de 

melhorias adotadas em canteiros em obras de edificações da cidade de Goiânia. 

Busca-se como objetivo específico obter um comparativo entre os canteiros 

estudados em relação às melhorias observadas. 

 O trabalho objetiva também continuar um tema já em estudo em vários locais do 

país, visando um aprimoramento contínuo, identificando potenciais benefícios das inovações 

adotadas nos canteiros visitados. 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

A metodologia deste trabalho tem caráter exploratório e, primeiramente, foi feito 

um levantamento bibliográfico para se obter o checklist adotado para identificar diferenciais 

em canteiros de obra do país. Após a obtenção do checklist e com a ajuda do mesmo, foi 

realizada a pesquisa de campo em seis construtoras da cidade de Goiânia. A coleta de 

dados baseou-se em entrevistas, observação e registros fotográficos. Com os dados 

quantitativos do levantamento foi feita uma análise destes para se obter um resultado 

conclusivo da pesquisa. 
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1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Uma vez que o presente trabalho trata de diferenciais de canteiros encontrados 

na cidade de Goiânia, surge a limitação geográfica fazendo com que os resultados obtidos 

neste trabalho sejam de amplitude local. 

Existem também as limitações em relação à coleta dos dados obtidos. Ainda que 

se tenha buscado obter os registros fotográficos da grande maioria dos itens pesquisados, 

nem todos os itens do checklist são necessários ou adequados em todas as fases da obra e 

com isso alguns dados obtidos se baseiam apenas na palavra do representante da obra no 

momento da pesquisa, de que foram ou serão implantados quando forem adequados e/ou 

necessários. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO CENÁRIO BRASILEIRO 

O termo inovação tecnológica é entendido dentro do contexto apresentado por 

Barros (1996) como um aperfeiçoamento tecnológico, resultado de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento internas ou externas à empresa, aplicado ao processo de produção do 

edifício objetivando a melhoria de desempenho, conformidade, custo ou qualidade, seja de 

uma parte ou do todo. 

O processo de racionalização da construção, que gerou ao longo do tempo os 

diferenciais vistos como inovações, foi detectado inicialmente em 1984, pela iniciativa 

conjunta da COPPE/UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) e Construtora Wrobel do Rio de Janeiro. Teve prosseguimento 

nas atividades da Construtora Método, em São Paulo, e sua empresa consultora, a 

NEOLABOR (POZZOBON et al, 2004 ). 

A seguir, esse processo foi fortemente impulsionado pelo Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade (PBQP), datado de 1991. 

Neste mesmo ano Silva (1991) apresentou, de forma sistematizada, a evolução 

da racionalização do processo de construção, especificamente do subsetor edificações. 

Concluiu que, naqueles últimos vinte anos, apesar da defasagem tecnológica e 

organizacional acentuada, quando comparado com outros setores industriais e com seus 

congêneres em outros países, era possível identificar no subsetor edificações uma série de 

ações no âmbito do desenvolvimento de produtos e serviços e do aperfeiçoamento do 

processo, as quais se constituíam em mudanças nas formas de produção ocorridas. 

Segundo MIRON et al. (2005), uma das mais importantes razões para o baixo 

advento de inovações tecnológicas na construção civil, quando comparado com outros 

setores produtivos, é o baixo esforço de pesquisas em empresas do setor. Isto se deve ao 

fato de que a maior parte das pesquisas aplicadas em outras indústrias é parte integrante do 

desenvolvimento de produto e dos processos de marketing das empresas. 

A partir do referido ano de 1991, proliferaram iniciativas de melhoria em 

canteiros de obra de todo o país. Estas iniciativas foram, inicialmente, reunidas em um 
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manual elaborado, em 1994, pela ação conjunta do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Sindicato da Indústria da Construção (SINDUSCON) 

do Rio Grande do Sul, tendo como agente de pesquisa o NORIE (Núcleo Orientado para 

Inovação da Construção) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Este manual, denominado Melhorias de Qualidade e Produtividade: Iniciativas 

das Empresas de Construção Civil (SCARDOELLI et al., 1994a), se constitui, ainda hoje, 

uma referência sobre o assunto que merece ser consultada. 

Ainda em 1994, no 5th International Seminar on Structural Masonry for 

Developing Countries, foram apresentadas pesquisas sobre iniciativas de melhoria em 

canteiros de obra, quais sejam: 

- Inventário de iniciativas de melhorias voltadas à produtividade e qualidade 

desenvolvidas por empresas de construção de edificações (SCARDOELLI et al., 1994b), 

- Plataforma móvel regulável para movimentação de materiais e suporte para 

serviços de alvenaria (MAIA e SANTANA, 1994). 

- Racionalização da execução de alvenaria do tipo convencional e estrutural 

através de inovações tecnológicas simples (HEINECK e ANDRADE, 1994). 

Naquele ano, Scardoelli et al. (1994c) também relataram o inventário de 

iniciativas de melhorias voltadas à produtividade e qualidade desenvolvidas por empresas 

de construção civil no Encontro Nacional de Engenharia de Produção.  

Em 1995, no Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Araújo e 

Mutti (1995) expuseram as seguintes inovações tecnológicas em equipamentos e 

ferramentas para execução de alvenarias estruturais com blocos de concreto: carrinho para 

transporte de blocos, escantilhão, régua com bolha, forma para rejunte horizontal 

(argamassadeira), forma para rejunte vertical (cangalha), bisnaga, esticador de linha, 

cavalete e plataforma para andaime, masseira metálica e suporte para masseira. 

No mesmo ano, Heineck e Tristão (1995) apresentam uma série de modificações 

focadas basicamente à execução de revestimentos em argamassa e preenchimento de 

juntas, no Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas. 

Os autores até aqui comentados, a exceção de Scardoelli (et al., 1994a; et al., 

1994b; et al., 1994c; 1995), focaram seus trabalhos sobre iniciativas de melhoria, 

essencialmente às alvenarias. Apesar de este foco ser restrito, estes trabalhos foram de 
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grande importância porque, juntamente com outros trabalhos (HEINECK, 1990; 

SCARDOELLI, 1994a; SAURIN, 1997), subsidiaram a elaboração de listagens mais amplas 

no contexto do canteiro de obra, as quais passaram a nortear as pesquisas realizadas a 

partir de 1997. 

Partindo de determinada listagem, em 1998, no Encontro Nacional de 

Tecnologia do Ambiente Construído, Cruz et al. (1998) registraram o diagnóstico de dez 

canteiros de obra de dez diferentes empresas construtoras sediadas na cidade de Belém do 

Pará. A pesquisa considerou os aspectos logísticos relacionados a organização dos 

canteiros, detendo-se basicamente a área de suprimentos e constatou que, na maioria dos 

canteiros visitados, não foram observados princípios logísticos considerados básicos em 

outros setores industriais. 

Ainda em 1998, no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, e também a 

partir de uma listagem, Meira et al. (1998) e Librelotto et al. (1998) descreveram a 

racionalização de sete canteiros de obra da cidade de Florianópolis através da implantação 

de inovações tecnológicas simples. Os autores concluíram que era possível encontrar 

modificações, embora insipientes, no processo produtivo e na organização dos canteiros 

pesquisados naquela cidade. 

Entre 1997 e 1999, repetidas vezes, os autores POZZOBON et al (2004) 

realizaram levantamentos complementares ao nível nacional, procurando formatar uma 

listagem de iniciativas de melhorias simples e, ainda, avaliar a evolução da adoção destas 

iniciativas em várias cidades do Brasil. As últimas publicações aconteceram em 1999, no 

Simpósio Brasileiro de Gestão da Qualidade e Organização do Trabalho. 

Naquela oportunidade, Pozzobon et al. (1999) apresentaram uma listagem com 

duzentos e quarenta modificações, melhorias e inovações tecnológicas simples encontradas 

em canteiros de obra convencionais e de alvenaria estrutural do país. Para facilitar a 

pesquisa, os itens listados estavam agrupados em seis assuntos relacionados ao 

gerenciamento dos canteiros de obra, a saber: [i] apoio e dignificação da mão-de-obra (43 

itens); [ii] organização do canteiro (73 itens); [iii] movimentação de materiais e 

deslocamentos internos (15 itens); [iv] utilização de ferramentas, máquinas e técnicas 

especiais (51 itens); [v] segurança do trabalho (30 itens) e; [vi] comunicações internas (28 

itens). 

Posteriormente Pozzobon et al (2004) revisaram e atualizaram a listagem 

sugerida realizando novos levantamentos em canteiros, relacionando os resultados com os 
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princípios da Construção Enxuta. A aplicação da referida listagem e sua posterior análise 

proporciona, ainda hoje, o desenvolvimento de intervenções e de novas estratégias. A 

listagem1 serve também como sugestão para a implementação de inovações tecnológicas 

que trazem melhorias de produtividade, eficiência, qualidade, custo, entre outros 

(POZZOBON et al, 2004).  

Ainda em 1999, voltando ao contexto histórico, Freitas et al. diagnosticaram 

mudanças voltadas à qualidade e produtividade através de visita em cinqüenta e oito 

canteiros de obras convencionais e de alvenaria estrutural de quinze cidades brasileiras 

(quatorze canteiros visitados no Rio Grande do Sul, dez em Santa Catarina, quinze no 

Paraná, quatro em São Paulo, quatro na Bahia, três em Maceió e oito no Ceará). Para a 

realização do diagnóstico aplicaram a listagem apresentada por Pozzobon et al. (1999), 

identificaram o perfil das construtoras e registraram as boas práticas encontradas. 

Naquele período, o trabalho de Freitas et al. (1999) concluiu que, em âmbito 

geral, o estado do Paraná apresentou o maior percentual de mudanças, melhorias e 

inovações tecnológicas simples implantadas. Um somatório indicou que aproximadamente 

metade das mudanças listadas foi encontrada nos canteiros de obra pesquisados naquele 

estado do Brasil. 

Embora a grande extensão continental brasileira e suas diferenças regionais, 

que dificultam uma caracterização única dos canteiros de obra do país, a pesquisa de 

Freitas et al. (1999) tem subsidiado avaliações sobre a evolução da adoção destas 

iniciativas de melhorias simples. 

Tanto assim que os trabalhos de Oliveira et al.(2000) e Santos et al. (2000), 

apresentados no Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, aplicaram a 

listagem sugerida por Pozzobon et al. (1999) em quinze canteiros de obra (três em São 

Paulo, dois em Santa Catarina, quatro no Maranhão e seis em Sergipe) e desenvolveram a 

mesma metodologia utilizada por Freitas et al. (1999). 

Este procedimento possibilitou a Oliveira et al. (2000) concluírem que houve um 

aumento no percentual de mudanças, melhorias e inovações tecnológicas simples 

implantadas, quando calculado sobre o total de possibilidades listadas, para todos os grupos 

de assuntos da listagem.  

                                                 
1 Esta listagem foi a base para o desenvolvimento desta pesquisa e será melhor explicada no capítulo 3 do 

presente trabalho. 
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Vale salientar que somente os estados de Santa Catarina e São Paulo estiveram 

presentes nas duas pesquisas. Sobre o fato, Oliveira et al. (2000) comentam que, em ambos 

os estados foi verificado um acréscimo nos índices percentuais de implantação, mas que 

este acréscimo foi bastante reduzido no estado de Santa Catarina. 

Mendes Jr. et al. (2002) também adotaram a listagem sugerida por Pozzobon et 

al. (1999) para analisar as maiores preocupações e traçar o perfil das empresas 

construtoras de Curitiba. Para tanto, pesquisaram trinta canteiros de obra daquela cidade. 

Os resultados destacam positivamente os itens de segurança do trabalho, onde 

as campanhas de conscientização têm surtido efeito com os resultados esperados. Os itens 

de apoio e dignificação da mão-de-obra, apesar de apresentarem um bom índice de 

implantação, se comparados com outros, ainda são carentes. 

Os autores concluíram que, pela sua importância, nos assuntos organização do 

canteiro, movimentação dos materiais e ferramentas, máquinas e técnicas especiais, ainda 

há necessidade de se implantar muitos itens. Já a comunicação, dentro do canteiro de 

obras, apresentou-se com a devida importância em canteiros de grande porte. 

A racionalização que impulsiona as inovações que por sua vez resultam em 

diferenciais entre os canteiros é de suma importância em suas diversas áreas. Por exemplo, 

para Scardoelli (1994) a grande maioria dos problemas relativos à falta de qualidade dos 

serviços, historicamente atribuídos à mão-de-obra, ocorre em empresas construtoras que 

não oferecem condições de trabalho, instruções e equipamentos necessários à execução. 

Segundo estes autores, os procedimentos e equipamentos implantados, após um momento 

inicial de familiarização, melhoram tanto a qualidade do produto quanto a produtividade. 

Tendo em vista tantos benefícios e a necessidade da evolução nas diversas 

áreas da construção, as inovações tecnológicas devem ser presentes e constantemente 

buscadas em qualquer empresa contemporânea que queira se manter ou sobressair. Cabe 

a cada uma destas avaliarem, em seus contextos, os custos-benefícios trazidos por cada 

inovação. 

Da listagem feita por Pozzobon et al (2004), que analisa a implantação destas 

inovações, pode-se enquadrar os diversos itens em 4 áreas principais. 1) Apoio e 

dignificação da Mão de obra, 2) Movimentação de materiais e deslocamentos internos, 3) 

Organização do canteiro e 4) Comunicações internas. 
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2.2 APOIO E DIGNIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

No âmbito pela busca do acompanhamento das tendências do mercado, que 

exige cada vez mais das empresas, a atualização e inovação dos seus processos de 

produção e tecnologias utilizadas, a mão de obra é a parte diretamente ligada a tal processo 

uma vez que depende desta o sucesso ou não da implantação de tais projetos.  

De acordo com Silva (2009), a receita da competitividade permanente está nas 

estratégias de motivação e comprometimento dos funcionários nos processos de mudanças 

das empresas. Soluções que visam a valorização e dignificação da mão-de-obra são 

importantes para o sucesso do desenvolvimento dos projetos de inovação. 

Ou seja, qualquer empresa que queira se manter competitiva no mercado com 

seus processos de produção, produtividade e implantação das inovações em alta deve 

atentar para a força que move tal processo, a mão de obra. Através do apoio e dignificação 

desta pode-se aumentar e muito as chances no sucesso deste processo. 

São exemplos de itens que ajudam a analisar as políticas e práticas de gestão 

de pessoas nas organizações, levando em consideração o contexto de mudanças 

enfrentado pelas empresas: o nível de confiança na promoção e no recrutamento interno; a 

ênfase no trabalho em equipe; a forma como a organização constrói os sistemas 

estratégicos de carreira; o nível de abertura e compartilhamento de informações; a 

descentralização e delegação de autoridade; o nível de preocupação com as pessoas; o 

reconhecimento e a recompensa para altos desempenhos; a forma como a remuneração 

valoriza as habilidades e competências; a forma como a organização trata o treinamento e 

desenvolvimento dos empregados; a existência de um foco de longo prazo nas decisões de 

Recursos Humanos (RH). Esses atuam diretamente nos valores que afetam a cultura 

organizacional e podem, portanto, ajudar a explicar muita das percepções individuais acerca 

do processo de implantação de projetos (HITROP, 1996 apud SILVA, 2009). 

2.3 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E DESLOCAMENTOS INTERNOS 

As atividades relacionadas à movimentação de materiais e deslocamentos 

internos têm importante contribuição nos resultados obtidos na obra, que pode ser pelos 

custos com os processos da gestão de materiais ou pelo nível do serviço garantido aos 

diversos usuários. 
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 O canteiro de obras está sempre sofrendo constantes modificações devido suas 

diferentes fases, e para acompanhar essas mudanças o fluxo de material em obras tem que 

estar sempre estando em freqüentes variações, adequando as fases de movimentar, 

encaixotar e armazenar com o tempo e espaço disponíveis.  

Para atender os objetivos da função de armazenagem, deve-se ter uma boa 

organização, satisfazer as necessidades do cliente, registro de operações e agregar valor ao 

produto. 

Segundo Pozzobon et al. (2004) para a organização de um almoxarifado é 

necessário planejar, de preferência com antecedência. A etapa de planejamento consiste 

em estruturar um planejamento de atividades e medidas, elaborado pela equipe de trabalho, 

com cronograma e, conseqüentemente, prazo para sua aplicação. Alterações no 

almoxarifado poderão ser feitos de acordo com a necessidade da equipe do projeto de 

organização do almoxarifado. 

No que se refere à movimentação e armazenamento de materiais deve haver um 

esforço continuado de implementação de ações corretivas, em função da natureza dinâmica 

destes fluxos. Por exemplo, a separação do estoque de aço por bitola requer um controle 

permanente das condições de estocagem. 

A estocagem, o recebimento e o transporte de materiais feitos de forma correta, 

facilitam o transporte de materiais, tornando a obra mais organizada e limpa, evitando o 

retrabalho e desperdícios, além de favorecer a segurança do trabalho, prevenindo assim 

acidentes tão corriqueiros em obras de edificações. 

2.4 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 

O planejamento do canteiro é definido como o planejamento de layout e da 

logística das instalações provisórias, instalações de movimentação e armazenamento de 

materiais e instalações de segurança. O planejamento da logística deve ser integrado ao 

planejamento do layout, tratando de garantir o fornecimento de todas as condições de 

infraestrutura necessárias para o perfeito funcionamento dos processos relacionados às 

instalações de canteiro. O planejamento logístico estabelece, por exemplo, as condições de 

armazenamento de cada material, o tipo de mobiliário colocado nas instalações provisórias 

ou as instalações de segurança de um guincho (tela, campainha, entre outros.) (SAURIN, 

1997). 
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Restrições impostas pelo projeto da edificação e pelo posicionamento desta 

dentro do terreno podem se tornar uma variável confrontante para muitas empresas. 

Alteração no layout do canteiro consta de mudanças que geram a otimização do espaço, 

que podem trazer como melhorias a diminuição do tempo de transporte de materiais. 

Apesar disto, o planejamento do canteiro tem sido um dos aspectos mais 

negligenciados na indústria da construção civil, sendo que as decisões são tomadas à 

medida que os problemas surgem no decorrer da execução (HANDA, 1988). A atitude de 

muitos engenheiros é o de planejar/executar ao decorrer da obra. Em conseqüência, os 

canteiros de obras deixam a desejar em termos de organização e segurança, fazendo com 

que, longe de criarem uma imagem positiva das empresas no mercado, recomendem 

distância aos clientes. 

 O planejamento do canteiro começa paralelamente ao projeto de arquitetura, 

para assegurar que os trechos de periferia possam ser eficientemente utilizados em todas 

as fases da obra. O plano deve prever um ótimo dimensionamento de produção e 

flexibilidade para realocações. 

Em cada fase da obra, o espaço físico deve incentivar a produtividade e deixar o 

material próximo da equipe da área de execução. O layout pode ser útil tanto para limitar a 

implementação do canteiro quanto para discutir o próprio andamento da construção. 

A organização do canteiro de obra é fundamental para evitar desperdícios de 

tempo, perdas de materiais e mesmo defeitos de execução e falta de qualidade final dos 

serviços realizados. Apesar de existência da Norma Regulamentadora (NR 18) estabelecer 

diretrizes e exigências diversas, essas regras ainda são pouco adotadas. As principais 

etapas são: Planejamento do canteiro, água a disposição, preparação da execução, 

espaços adequados e seguros, transporte interno, instalações elétricas e tapumes.  

Iniciativas dos responsáveis das empresas em manter um canteiro limpo e 

organizado, estão intimamente ligadas com o conceito da transparência. Evidências com 

relação a outras ações tomadas nos canteiros irão reforçar a adoção de inovações para a 

transparência, não apenas por razões lógicas, mas também financeiras. 

Uma obra limpa possibilita um ambiente de trabalho agradável, além do 

benefício financeiro face à organização, pois todo o material é visto e utilizado, não ficando 

esquecido. Desenvolvimento da responsabilidade individual dos trabalhadores, benefícios 

como a rapidez da obra, flexibilidade dos serviços e identificação antecipada de possíveis 

erros construtivos são conseguidos com a limpeza do canteiro. 



Levantamento de melhorias em canteiros de obras de edificações goianas 19 

A. R. de Araújo, R. N. Martins  

 

2.5 COMUNICAÇÕES INTERNAS 

Aborda a comunicação necessária em um empreendimento. Seus itens estão 

relacionados às ferramentas de comunicação e a troca de informação pelas partes 

envolvidas. Dirige-se a identificar métodos e técnicas para melhorar o relacionamento entre 

os trabalhadores assim como esclarecê-los sobre novas diretrizes da empresa, informações 

necessárias ao seu trabalho ou atitudes que possam vir a contribuir com o crescimento do 

trabalhador. Facilita e agiliza o fluxo de informações dentro da obra ou dela com seu 

escritório, fornecedores e pessoas relacionadas a sua execução (LIBRELOTTO et al., 1998). 

Quanto à comunicação nos canteiros, algumas empresas têm buscado 

melhorias nesse aspecto. Em diversas obras do Brasil já é possível encontrar itens como 

computadores, fax, walk-talk, biblioteca técnica no canteiro e mural para manifestações dos 

operários. 

No entanto, existem empresas que buscam procedimentos criativos, como um 

sistema de comunicação em todos os pavimentos da edificação, na busca de melhorar a 

comunicação interna, alto-falantes para avisos gerais, bem como um sistema de rádio FM, 

visando tornar mais ameno o trabalho da mão-de-obra. Estas novidades são muito bem 

recebidas pelos empregados que se motivam mais para o trabalho. 

2.6 AS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO CENÁRIO GOIANO 

Em termos de levantamento de exemplos práticos de melhorias implantadas nos 

canteiros de obras, duas propostas já foram realizadas entre empresas goianas. 

A primeira diz respeito ao trabalho de Narciso e Braga (2009) que levantaram os 

dados em dez canteiros goianos, investigando a presença de melhorias relacionadas aos 

itens: ferramentas, máquinas e técnicas especiais; apoio à mão de obra; comunicação 

interna; layout e organização do canteiro; movimentação e armazenagem de materiais; 

sustentabilidade e segurança do trabalho. 

Os autores relacionaram a presença dos itens com o interesse crescente do 

mercado em inovações que trazem a economia de tempo e, consequentemente, de custo, 

sem comprometimento da qualidade, além do relativamente crescente interesse pelo tema 

atual e necessário da sustentabilidade. 

A segunda proposta foi feita no trabalho de Romano et al (2010) que visitaram 

os canteiros de obra de oito construtoras goianas. O levantamento realizado pelos autores 
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foi baseado na listagem proposta por Pozzobon et al (2004). Esta pesquisa identificou que 

os itens mais comuns presentes nos canteiros referem-se aos de organização e layout da 

obra, além do apoio à mão de obra, o que demonstra a crescente preocupação com a 

importância do colaborador para incremento da qualidade e da produtividade. O item relativo 

às comunicações internas apresentou um desempenho baixo, o que evidencia a 

necessidade de melhoria em ações que tragam transparência nas atividades das obras. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A metodologia adotada para este trabalho gera a necessidade do uso de um 

instrumento imprescindível para realização do mesmo, a pesquisa em campo, a qual permite 

a obtenção dos dados, características, e evidências dos diversos canteiros de obra 

estudados na cidade de Goiânia. A pesquisa tem caráter exploratório, pois visa promover 

um maior conhecimento sobre o tema.  

De acordo com Mattar (1994), esse tipo de pesquisa proporciona ao pesquisador 

a oportunidade de se familiarizar com o objeto de pesquisa. 

 “Ela visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou 

problema de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para os primeiros 

estágios da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão 

do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente insuficientes ou inexistentes” 

(MATTAR, 1994, p. 84). 

A pesquisa de caráter exploratório é o contato inicial com o tema a ser analisado, 

com os sujeitos a serem investigados e com as fontes disponíveis. Para tanto, o 

pesquisador deve ter uma atitude de receptividade às informações e dados (SANTOS, 

1991). 

Os canteiros de obra escolhidos para realização das pesquisas não foram  

escolhidos ao acaso, procurou-se focar em canteiros que estivessem em estágios 

intermediários da obra, uma vez que era necessário que este tivesse a maior parte possível 

de seus elementos tecnológicos construtivos e de suporte em aplicação. Assim, a pesquisa 

que visa justamente avaliar o quanto e como estas tecnologias estão sendo aplicadas e 

valorizadas não teria seus resultados mascarados. 

Nas pesquisas realizadas, as fontes de evidência partiram das respostas 

provenientes dos agentes responsáveis pela gestão do canteiro, além de registros 

fotográficos das mais variadas áreas do canteiro, desde itens como promoção de eventos de 

interação entre funcionário, itens como uso de EPIs, bandejas de proteção e da parte 

administrativa do canteiro.  Esta variedade poderá ser mais bem visualizada no item 3.2.2 

INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS, que mostra os questionários utilizados em 

campo.  
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3.2 INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Neste item são apresentadas as características dos canteiros escolhidos para a 

pesquisa, a composição do instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho, como 

ele foi preenchido e como ocorreu a análise dos mesmos. 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLHA DOS CANTEIROS DE OBRA 

VISITADOS 

Para obter os dados necessários para a realização dessa pesquisa, foram 

escolhidos seis canteiros de empresas diferentes. O critério para escolha dos canteiros 

deve-se aos fatores tempo de coleta de dados (adequando-se ao cronograma do trabalho) e 

disponibilidade das empresas, em especial à disponibilidade do engenheiro ou encarregado 

no canteiro em estudo. 

Seguem algumas características das obras onde foi realizado o levantamento 

dos dados: 

 Obra da Construtora A: trata-se de uma obra dividida em 06 blocos sendo 04 

blocos com 07 pavimentos (térreo e 06 pavimentos tipo) e 02 blocos com 08 

pavimentos (subsolo, térreo e 06 pavimentos tipo). A obra possui área 

construída total de 11.853,89 m² e 52 funcionários registrados, além dos 

terceirizados. 

 Obra da Construtora B: A obra trata-se da construção de um edifício 

residencial com 20 pavimentos sendo 16 pavimentos tipo, 01 Subsolo, Térreo, 

Mezanino (garagem) e Área de Lazer. A obra terá área construída total de 

15.305,66 m² e possui 62 funcionários registrados, além dos terceirizados.  

 Obra da Construtora C: A obra visitada dessa construtora trata-se de uma 

construção, por licitação, de um Centro Cultural, com área construída total de 

2.688,91 m², composto por um auditório com capacidade aproximada de 600 

pessoas sentadas divididas no térreo e no mezanino, um palco, 07 camarins, 

04 salas múltiplo uso, 02 plenários, sanitários, vestiários e demais 

dependências afins. A construção teve 63 funcionários registrados, no mês da 

pesquisa, além dos terceirizados. 

 Obra da Construtora D: Trata-se da construção de um condomínio residencial 

composto por 02 edifícios sendo eles com 21 pavimentos tipo, subsolo, pilotis, 
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terraço, barrilete e reservatórios cada. Com área total construída de 

34.691,84 m² e número de trabalhadores igual a 91 (registrados mais 

terceirizados). 

 Obra da Construtora E: A obra é um Edifício residencial composto por 32 

pavimentos, uma área total construída de 17.700,00 m² e um total de 

funcionários de 135 (registrados e terceirizados). 

 Obra da Construtora F: A obra visitada desta construtora trata-se da 

construção de um edifício comercial composto por 23 pavimentos, uma área 

total construída de 26.496,00 m², número de funcionários sendo igual a 100 

pessoas (contando empreiteiros).  

3.2.2 INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

A seguir está exposto, nas Figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, o instrumento utilizado 

na coleta de dados, um checklist, utilizado para identificar inovações simples e diferenciais 

em canteiros das obras visitadas.  

APOIO E DIGNIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA 

DESCRIÇÃO Sim Não OBS. 

1.  Sala para aulas, palestras, vídeos, manifestações artísticas, 
jogos       

2.  Apoio para consultório médico e dentário       

3.  Plano de saúde       

4.  Café da manhã       

5.  Refeições       

6.  Refeitório limpo e organizado       

7.  Refeitório com número de assentos suficiente para os usuários       

8.  Refeitório com piso de concreto cimentado ou equivalente       

9.  Aquecedor de marmita ou fogão       

10. Refrigerador       

11. Lavatório próximo ao refeitório ou no seu interior       

12. Água potável protegida do calor ou gelada       

13. Chuveiro elétrico no banheiro       
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APOIO E DIGNIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA 

DESCRIÇÃO Sim Não OBS. 

14. Banheiros limpos       

15. Banheiros com piso de concreto cimentado ou equivalente       

16. Papel higiênico e cesto para lixo nos banheiros       

17. Vestiário com bancos e/ou cabides       

18. Armários individuais       

19. Uniforme       

20. Crachá       

21. Noções de educação, cidadania e civilidade       

22. Integração entre operários das diversas obras da empresa       

23. Visita a outras obras       

24. Polivalência dos operários       

25. Premiação por tarefas e cumprimento de etapas       

26. Treinamento interno e externo da mão-de-obra        

27. Formação de instrutores junto aos mestres       

28. Especialização dos serventes para cumprir tarefas profissionais       

29. Cesta básica para operário       

30. Transporte dos operários       

31. Plano de carreira       

32. Medalhas por distinção       

33. Cartazes valorizando operários       

Figura 3.1 - Listagem referente à primeira etapa do checklist (Apoio e dignificação da mão de obra) 

 

 

MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E DESLOCAMENTOS INTERNOS 

Descrição Sim Não OBS. 

1.  Área de recebimento de materiais com piso firme e consolidado       

2.  Delimitação dos fluxos dos transportes       

3.  Proteção dos caminhos de circulação de material       

4.  Rampas com inclinação menor que 10%       

5.  Utilização da gravidade para transporte de agregados       

6.  Tubo de descarga de lixo desmontável       

7.  Transporte de materiais em pequenos containers       

8.  Estudo dos fluxos físicos dos principais materiais (para evitar 
perda de tempo em atividades de movimentação e espera)       

Figura 3.2 - Listagem referente à segunda etapa do checklist (Movimentação de materiais e 

deslocamentos internos) 
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ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 

Descrição Sim Não OBS. 

1.  Tapumes com pintura decorativa e/ou logomarca da empresa       

2.  Portão exclusivo para pedestres       

3.  Campainha no portão de entrada de pedestres       

4.  Portão com roldanas ou similar, apropriado para entrada de 
caminhões 

      

5.  Caminho calçado e coberto ou túnel da entrada à área edificada       

6.  Sinalização dos locais de apoio no canteiro       

7.  Delimitação dos acessos para visitantes       

8.  Delimitação dos fluxos dos operários       

9.   Sala para clientes e visitas       

10. Capacetes para visitantes       

11. Apto modelo       

12. Maquete       

13. Organização de salas e escritórios       

14. Utilização de instalações provisórias móveis       

15. Aproveitamento de construções preexistentes para instalações 
da obra 

      

16. Barracão de obra confortável, em pré-fabricados ou alvenaria, 
com piso cimentado       

17. Ventilador nas salas       

18. Documentação técnica em local visível       

19. Projetos e especificações em tamanho A4       

20. Orçamento, programação e controles levados para obra       

21. Programação semanal dos serviços       

22. Controle de materiais por orçamento operacional       

23. Controle de Custos       

24. Instrumentos de controle de qualidade visíveis e acessíveis       

25. Padronização e manuais de implantação de canteiro       

26. Canteiro limpo, sem sobras de madeira       

27. Reaproveitamento de madeira e/ou aço       

28. Lixo separado por natureza dos materiais       

29. Caixas para desperdícios nos andares e/ou depósito central       

30. Campanha de desperdício       

31. Separação de sobras (por serviço e/ou empregado por dia)       

32. Equipamento de limpeza disponível e visível       

33. Estrado sob o estoque de cimento       

34. Central de concreto       

35. Central de aço protegida e organizada       

36. Central de fôrmas       
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ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 

Descrição Sim Não OBS. 

37. Central para pré-fabricação de componentes pré-moldados, 
esquadrias, hidráulicos e pintura        

38. Identificação dos andares da obra       

39. Identificação das quantidades exatas de material em cada local, 
marcação destas quantidades em plantas e placas nos locais 

      

40. Indicação da altura do piso pronto       

41. Almoxarifado organizado       

42. Quadro de localização dos itens armazenados no canteiro       

43. Quadro de endereços e telefones dos fornecedores       

44. Estocagem do tipo PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai)       

45. Controle de níveis de estoque       

46. Materiais nas caixas originais       

47. Etiquetas com nome de materiais e equipamentos       

48. Silos para materiais perecíveis       

49. Execução do manual do usuário a partir da obra executada       
50. Uso de documentação para controle de qualidade de execução 
e recebimento de serviços       

51. Equipes de manutenção para percorrer as obras já concluídas       

52. Manual de uso de EPI´s       

53. Estojo com materiais para primeiros socorros       

54. Extintores para combate de princípios de incêndio       

55. Uso de botinas e capacetes por todos os trabalhadores       

56. Uso de cinto de segurança (em serviços externos a mais de 2m 
de altura) 

      

57. Sinalização de descida do elevador       

58. Indicação da carga máxima no elevador e proibição do 
transporte de pessoas       

59. Delimitação e sinalização das áreas de perigo       

60. Fechamento provisório para poço de elevador (mínimo de 
1.20m)       

61. Vedação de poços, buracos e vãos       

62. Corrimão provisório para escadas       

63. Bandeja salva-vidas de fácil montagem       

64. Proteção para as lâmpadas dos patamares das escadas       

65. Telas de material resistente para proteção externa       

66. Campanha de motivação à segurança       

Figura 3.3 - Listagem referente à terceira etapa do checklist (Organização do Canteiro) 
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COMUNICAÇÕES INTERNAS 

Descrição Sim Não OBS. 

1.  Nome do engenheiro e mestre na placa da obra       

2.  Maquete da obra para facilitar a execução       

3.  Telefone em obra       

4.  Fax       

5.  Máquina copiadora       

6.  Computador       

7.  Uso de walk-talk       

8.  Sinalização para o guincho (andar e material necessário)       

9.  Alto-falante em obra       

10. Identificação de operários e atividades por pavimento       

11. Acompanhamento visual da execução       

12. Utilização de cores na comunicação com o trabalhador       

13. Controle no empréstimo de ferramentas       

14. Plantas plastificadas e visíveis para todos       

15. Programas da obra visíveis para todos       

16. Tarefas e metas visíveis       

17. Missão e objetivo da empresa visível       

18. Cartazes com esclarecimentos sobre bons e maus 
procedimentos  em obra       

19. Manual de operações da empresa disponível a todos       

20. Jornais, revistas e material didático e técnico disponíveis       

21. Jornal informativo da obra       

22. Caixa de sugestões na empresa e/ou obra       

23. Mural para manifestações dos operários       

24. Gráficos de produtividade e consumo para diversos insumos       

25. Colocação de cartazes ilustrados pela obra com os traços mais 
utilizados       

26. Realização de reuniões semanais com os mestres e 
encarregados       

Figura 3.4 - Listagem referente à quarta etapa do checklist (Comunicações Internas) 

OUTROS 

Descrição Sim Não OBS. 

1. Ar condicionado nas salas       

2. Refeição por bandejão.       

3. Numeração dos funcionários de acordo com função       

Figura 3.5 - Listagem referente aos itens complementares ao checklist (Outros) 

Todos os serviços indicados neste checklist foram verificados por observação e 

avaliação visual. 
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3.2.3 ANÁLISE DOS DADOS  

A análise dos dados desse trabalho foi feita a partir das respostas obtidas no 

checklist separadamente para cada etapa: Apoio e dignificação da mão de obra, 

Movimentação de materiais e deslocamentos internos, Organização do canteiro, 

Comunicações internas e outros. Após essa análise separada de cada item foi feita uma 

análise aglomerando todas as respostas do checklist em uma análise única, tendo assim 

uma visão geral do diferencial entre os canteiros utilizados no universo desta pesquisa. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste capítulo serão expostos e analisados os resultados obtidos na pesquisa 

de campo feita nos seis canteiros de obra visitados. Os itens serão divididos pelas áreas 

abordadas tais como foram expostas no capítulo anterior: apoio e dignificação da mão de 

obra, movimentação de materiais e deslocamentos internos, organização do canteiro, 

comunicação internas e outros, além de um comentário geral dos resultados das empresas. 

4.1 APOIO E DIGNIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA 

Entende-se de apoio e dignificação da mão-de-obra as modificações 

introduzidas no canteiro que buscam valorizar e motivar o trabalhador, incentivá-lo e 

proporcionar um ambiente agradável e muito mais saudável, no sentido de limpeza, 

organização, treinamento, bem-estar físico e psicológico. Isso contribui para o aumento da 

produtividade e qualidade dos serviços prestados pelo mesmo e do produto final. 

A seguir está exposto, na Figura 4.1, o gráfico que demonstra em porcentagem a 

quantidade de itens presentes ou não deste subitem para cada empresa: 

 

Figura 4.1 - Gráfico representando o percentual de ocorrência dos itens observados para 
“Apoio e Dignificação da Mão de obra”. 

 

A partir do gráfico pode-se notar que dos 33 itens questionados grande parte das 

empresas ficaram acima dos 60%, o que representa um grande reconhecimento da 
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importância da valorização de seus funcionários e preocupação do bem estar dos mesmos. 

Somente a empresa B ficou em torno dos 50%. É importante mencionar que das empresas 

pesquisadas somente esta cuidava apenas da parte administrativa da obra, ou seja, 

questões ligadas à mão-de-obra do respectivo canteiro estavam sob responsabilidade de 

uma empresa terceirizada e estava em fase de transições nesta área, fato que pode ter 

contribuído para tal resultado. O que se pode notar, é que as empresas com maior tradição 

no mercado, estrutura e poder financeiro são as que apresentaram melhores resultados. 

A seguir estão expostos alguns dos registros fotográficos das visitas feitas às 

empresas e que exemplificam o item analisado (Figuras 4.2 a 4.7). 

 

 

Figura 4.2 - Exemplo de valorização dos funcionários por distinção na Construtora F. 
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Figura 4.3 - Exemplo de armários individuais na Construtora E. 

 

 

Figura 4.4 - Exemplo de sala com jogos na Construtora D. 
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Figura 4.5 - Exemplo de refeitório organizado e com assentos suficientes na Construtora C. 

 

 

Figura 4.6 - Exemplo de água potável protegida do calor na Construtora A. 
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Figura 4.7 - Exemplo de vestiários com bancos e cabides na Construtora B. 

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E DESLOCAMENTOS INTERNOS 

Por movimentação de materiais e deslocamentos internos pode-se entender que 

são as questões que abordam sobre estocagem, recebimento e transporte de materiais. 

Investiga novos procedimentos que facilitam o transporte de materiais, tornando o canteiro 

de obras mais organizado e limpo, além de oferecer segurança do trabalho, prevenindo 

assim acidentes tão corriqueiros em obras no geral. A racionalização nesta área torna-se 

importante devido ao fato de discussões mais recentes classificarem transporte como uma 

atividade que não agrega valor ao produto final. 

A seguir está exposto, na Figura 4.8, o gráfico que demonstra em porcentagem a 

quantidade de itens presentes ou não deste subitem para cada empresa. 
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Figura 4.8 - Gráfico representando o percentual de ocorrência dos itens observados para "Movimentação 

de materiais e deslocamentos internos". 

 

Nota-se com este gráfico que a grande maioria das empresas tem menos que 

50% dos 8 itens questionados presentes no canteiro, isto demonstra que a movimentação 

de materiais e delocamentos internos não é uma aspecto tão valorizado pelas empresas. 

Provavelmente os empreendedores ainda não enxergam ou avaliam que estes 

investimentos sejam tão relevantes a ponto de ter alguma diferença significativa no custo-

benefício da obra. 

Somente as empresas D e E apresentaram um índice acima de 60%, o que 

indica um diferencial entre suas concorrentes. 

A seguir estão expostos alguns dos registros fotográficos das visitas feitas às 

empresas e que exemplificam o item analisado (Figuras 4.9 a 4.12). 
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Figura 4.9 - Exemplo de transporte de materiais em pequenos containers na Construtora B. 

 

 

Figura 4.10 - Exemplo de movimentação de materiais por carrinhos apropriados na Construtora A. 
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Figura 4.11 - Exemplo de Movimentação de materiais na Construtora E. 

 

 

Figura 4.12 - Exemplo de área de recebimento de materiais com piso firme na Construtora D. 
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4.3 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 

 Organização do canteiro refere-se à disposição e limpeza do canteiro, 

racionalização, programação e controle dos processos. Mostra inovações do layout de 

obras, procurando facilitar a circulação de pessoas e materiais. Também são listadas 

mudanças de visual, com as quais se procura dar um clima mais simpático a suas 

instalações através de cores, pinturas, decorações, importante para quem trabalha e 

impressionante para quem visita. 

A seguir está exposto, na Figura 4.13 o gráfico que demonstra em porcentagem 

a quantidade de itens presentes ou não deste subitem para cada empresa. 

 

Figura 4.13 - Gráfico representando o percentual de ocorrência dos itens observados para "Organização 

do Canteiro". 

 

De modo geral, dos 66 itens questionados, nota-se que a maioria dos canteiros 

apresentou altos índices (70% ou mais) de presença destes. Isto demonstra que as 

empresas têm grande interesse em manter organização de seus canteiros em alta e que 

apreciam o custo-benefício trazido por esta área em análise.  

Somente a empresa C apresentou resultados próximos a 50%, mas vale lembrar 

que se trata do único canteiro de obra horizontal e de licitação pública visitado. 

A seguir estão expostos alguns dos registros fotográficos das visitas feitas às 

empresas e que exemplificam o item analisado (Figura 4.14 a 4.19). 
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Figura 4.14 - Exemplo de telas de materiais resistentes para proteção presente na Construtora E. 

 

 

Figura 4.15 - Exemplo de lixo separado por natureza na Construtora F. 



Levantamento de melhorias em canteiros de obras de edificações goianas 39 

A. R. de Araújo, R. N. Martins  

 

 

 

Figura 4.16 - Exemplo de ventilador nas salas na Construtora D. 

 
 

 

Figura 4.17 - Exemplo de estrado sob o estoque na Construtora C. 
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Figura 4.18 - Exemplo de central de cimento na Construtora A. 

 

 

Figura 4.19 - Exemplo de identificação de pavimento na Construtora B. 
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4.4 COMUNICAÇÕES INTERNAS 

As comunicações internas referem-se a todo tipo de comunicação dentro de um 

canteiro seja ela visual, através de textos, gráficos, cores ou sonora, através de diversas 

tecnologias como walk talks, alto falantes, telefone, etc. Estas ajudam a manter um padrão 

para a empresa fazendo com que seus colaboradores tenham sempre uma visão mais 

homogênea das práticas adotadas e, assim, aumentando sua produtividade, organização e 

reduzindo as chances de erros ou retrabalhos entre outros. A comunicação também pode 

ser usada para difundir novas idéias de maneira mais rápida e eficaz quando se é 

necessário. 

A seguir está exposto na Figura 4.20 o gráfico que demonstra em porcentagem a 

quantidade de itens presentes ou não deste subitem para cada empresa. 

 

Figura 4.20 - Gráfico representando o percentual de ocorrência dos itens observados para 

"Comunicações Internas". 

 

Neste caso o que se observa é um resultado bastante variado dos 26 itens 

questionados, com índices de presença de 35% até 73%. Também se constata que 

empresas com mais tradição e estrutura, como a D e E, apresentaram índices de presença 

abaixo do que empresas de menor porte. Assim, conclui-se que quanto às comunicações 

internas, os resultados não seguiram uma regra e provavelmente estes itens são 

característicos de cada administrador que nota a sua grande importância, adotando-os. 

A seguir estão expostos alguns dos registros fotográficos das visitas feitas às 

empresas e que exemplificam o item analisado (Figura 4.21 a 4.26). 
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Figura 4.21 - Exemplo de mural com plantas, metas, tarefas, etc visíveis para todos na Construtora B. 

 

 

 
 

Figura 4.22 - Exemplo mostrando computador e telefone na Construtora B. 

 



Levantamento de melhorias em canteiros de obras de edificações goianas 43 

A. R. de Araújo, R. N. Martins  

 

 

Figura 4.23 - Exemplo de mural com cronograma da obra visível para todos na Construtora E. 

 
 

 
 

Figura 4.24 - Exemplo de cartazes com esclarecimentos sobre bons e maus procedimentos na 

Construtora F. 

 
 

 

Figura 4.25 - Exemplo de cartazes ilustrados com os traços mais utilizados na Construtora D. 
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Figura 4.26 - Exemplo de placa da obra com nomes dos Engenheiros e Responsáveis pela obra na 

Construtora C. 

4.5 OUTROS 

As demais perguntas usadas para complementar o checklist e que não se 

encaixaram nas áreas citadas, foram enquadradas como outros.  

A seguir está exposto, na Figura 4.27, o gráfico que demonstra em porcentagem 

a quantidade de itens presentes ou não deste subitem para cada empresa. 
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Figura 4.27 - Gráfico representando o percentual de ocorrência dos itens observados para "Outros". 

 

Dos 03 itens questionados, por não se tratar de nenhuma área específica é difícil 

se fazer uma análise de um tema. Apenas pode-se observá-los como diferencias nos 

canteiros e que a empresa B não possuía nenhum destes, a empresa A possui todos os 

itens, as empresas E e F possuíam 2 e as empresas C e D apenas 1. 

A seguir estão expostos alguns dos registros fotográficos das visitas feitas às 

empresas e que exemplificam o item analisado (Figuras 4.28 a 4.30). 

 

Figura 4.28 - Exemplo de refeição por bandejão presente na Construtora D. 
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Figura 4.29 - Exemplo de refeição por bandejão presente na Construtora F. 

 

 

Figura 4.30 - Exemplo de ar condicionado nas salas presente na Construtora E. 

4.6 RESULTADOS GERAIS 

Das áreas abordadas e citadas anteriormente, vistas como diferenciais em 

canteiros de obras, todas têm suas respectivas importâncias e contribuições dentro do 

cenário profissional destas empresas.  



Levantamento de melhorias em canteiros de obras de edificações goianas 47 

A. R. de Araújo, R. N. Martins  

 

Foi feito um gráfico que apresenta, em porcentagem, os resultados obtidos para 

a presença ou não de todos os itens do questionário de cada empresa. Este está exposto a 

seguir, na figura 4.31: 

 

Figura 4.31 - Percentual de todos os itens analisados nos canteiros visitados. 

 

Pode-se ver que de forma geral as empresas apresentaram bons resultados 

quanto à implantação destes diferenciais levantados no checklist proposto por Pozzobon et 

al (2004). A empresa E manteve os melhores índices (acima de 80%), portanto vale lembrar 

que esta é uma das mais estruturadas e consolidadas do mercado e talvez por isto tenha 

maiores condições e facilidade de implantar cada diferencial. Também se pode observar que 

a diferença das porcentagens entre as empresas ficou em 24,9%, o que indica certa 

homogeneidade destas, mas que, contudo, ainda proporciona, principalmente às com 

menores índices de implantações, espaço para investirem em diferenciais nos seus 

canteiros de obra.   

Também foi montado um gráfico que representa a porcentagem de presença ou 

não de itens para todas as empresas pesquisadas e dividido em função das áreas. Este está 

exposto a seguir, na Figura 4.32. 
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Figura 4.32 - Percentual dividido por área analisada de todas as empresas pesquisadas. 

 

Nota-se que de todas estas áreas pesquisadas a que possui maior presença dos 

itens é Organização do Canteiro com 71,38%, seguida de Apoio e Dignificação da Mão de 

obra, com 67,17%. Áreas de muita importância demonstram serem as mais valorizadas 

pelas empresas2.  

Em terceiro lugar, com 57,91% de presença, tem-se Comunicações Internas. É 

importante frisar que este item pode e deve ser bem mais explorado pelos canteiros visto 

que estão ligados a questões como evitar retrabalho, clareza e agilidade de informações, 

diminuição de riscos dentre outros, ou seja, itens de suma importância.  

A área de movimentação de materiais e deslocamentos internos se mostrou a 

mais deficitária com apenas 47,92% dos itens atendidos, sendo um fator de suma 

importância que, quanto mais valorizado, mais qualidade e agilidade e menos desperdício 

de material acontecem nas construções.  

                                                 
2 Este resultado confirma a tendência dos resultados apresentados por Romano et al (2010) nos canteiros da 

cidade de Goiânia, mencionado no capítulo 2 do presente trabalho. 
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Porém o baixo índice desta área pode ser justificado pelo pequeno número de 

itens presentes no checklist o que faz com que cada item específico represente um 

percentual elevado e com conseqüência disso um diferencial elevado do percentual entre as 

construtoras foi encontrado (cerca de 25%). 
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5. CONCLUSÕES 

Pela realização deste trabalho podem-se tecer algumas considerações finais. 

Como foi apresentado na revisão bibliográfica, de acordo com as pesquisas consultadas, a 

evolução da adoção de iniciativas de melhorias, modificações e inovações tecnológicas 

simples, têm demonstrado um crescimento nos índices de implantação, ao longo dos anos. 

Contudo, estes índices continuam baixos, quando se compara o total de itens que podem 

ser implantados e o total de itens encontrados nos canteiros de obra do país, em especial 

em Goiânia, como foi apresentado neste trabalho. Também, como se pôde observar, a 

diferença das porcentagens entre os canteiros ficou em 24,9% quanto ao resultado geral, o 

que sugere certa homogeneidade e de um modo ou outro uma relação intercultural entre 

estes. As áreas com maiores índices de presença são Organização do Canteiro seguida de 

Apoio e Dignificação da Mão de obra, demonstrando apreciação do custo beneficio trazido 

por estas nos canteiros. Comunicações internas, em terceiro lugar, é um item  que pode e 

deve ser bem mais explorado pelos canteiros tendo em vista a importância do mesmo. Por 

último, com índices gerais menores que 50%, movimentação de materiais e deslocamentos 

internos é a área que mais pode ser explorada tendo em vista ser a mais carente de todas 

pesquisadas. 

Porém, pode-se afirmar, de maneira incisiva, que com a implantação destas 

inovações tecnológicas simples na produção de edificações é possível garantir, com ações 

relativamente baratas e simples, uma melhoria do processo, da organização e do local de 

trabalho. 

Ao final deste trabalho conclui-se que durante o período de acompanhamento, a 

realidade dos canteiros de obras de Goiânia (por meio de pesquisa de campo) e nacional 

(por meio da bibliografia pesquisada), nota-se que o setor tem muito a melhorar, tanto pelo 

conhecimento dos problemas a enfrentar quanto pela implantação de melhorias e realização 

de intervenções que respeitam as limitações física, cognitiva e psicológica dos executores. 

O principal objetivo deste trabalho, que é apresentar um levantamento de 

inovações tecnológicas simples e diferenciais de canteiros adotados em obras da cidade de 

Goiânia, foi atingido. Mostrou-se um comparativo de caráter exploratório entre diversas 

empresas, incluindo grandes e renomadas empresas e mesmo pequenas e novas 

empresas, podendo-se ter assim um parâmetro relevante do diferencial existente entre os 

canteiros de Goiânia. 
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Seguindo outros estudos e pesquisas, como mostrado na revisão bibliográfica, 

este trabalho também conseguiu atingir o objetivo de mostrar potenciais benefícios da 

aplicação das inovações adotadas nos canteiros como a melhoria da produtividade, da 

qualidade e da segurança dos profissionais envolvidos no processo da construção de 

edificações. 

Apesar dos objetivos alcançados, durante a elaboração deste trabalho, foram 

encontradas diversas dificuldades e limitações, em especial a dificuldade de se conseguir 

efetuar as visitas, já que isso é fato dependente de terceiros que muitas vezes não possuem 

o mesmo interesse e não dão a mesma importância à pesquisa, limitando entre outras 

coisas o fator tempo para a elaboração do trabalho. 

Com isso, um grande desafio a ser vencido, e que pode ficar como sugestão 

para trabalhos futuros, está no estabelecimento de conceitos ergonômicos que são 

adaptáveis ao setor da construção civil. Adequar produtividade e qualidade dos processos 

envolvidos com as transformações ocorridas nas máquinas e dispositivos técnicos da 

construção civil, sem esquecer a segurança e o bem estar das pessoas envolvidas no 

processo. A análise e avaliação dos canteiros e o desenvolvimento de novas tecnologias e 

equipamentos devem sempre buscar o aumento da produtividade, qualidade e do lucro da 

empresa. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Também como sugestão para trabalhos futuros, especialmente com uma 

disponibilidade de tempo maior, seria interessante uma nova pesquisa semelhante com um 

maior número de canteiros pesquisados, tendo uma maior quantidade de dados coletados e 

conseqüentemente mais próximos da realidade, identificando em profundidade os casos 

isolados.  

Também sugere-se que seja feita uma adaptação no  checklist com a inserção 

de novos itens em especial na área de “movimentação de materiais e deslocamentos 

internos” que é notadamente menor em relação às outras áreas. 
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