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RESUMO 

A dinâmica econômica pela qual o mundo moderno perpassa exige que as empresas tentem 

manter e ascender sua posição no mercado, adotando estratégias que as permitam obter 

vantagens competitivas sobre suas concorrentes. Uma forma de obter tais vantagens, em meio 

às constantes mudanças ocorridas na economia mundial, que a cada dia cria novas 

necessidades para os consumidores, é através da inovação. No Brasil, a questão da inovação 

ganhou maior visibilidade a partir da década de 1990, diante da onda neoliberal que forçou 

grande parte das economias mundiais a abrirem suas portas para o mercado internacional. 

Nesse cenário, inovar virou questão de sobrevivência. Porém, percebeu-se a partir de 

pesquisas em fontes secundárias que o setor da construção civil, um dos segmentos mais 

dinâmicos da economia, é indicado pela literatura que versa sobre o tema, como um setor 

conservador e, portanto pouco inovador. Nesse sentido, a fim de avaliar o perfil inovativo das 

empresas do segmento de edificações residenciais localizadas em Recife - PE, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, través da aplicação de questionário de pesquisa com as empresas 

médias e grandes deste segmento. Os resultados apontaram uma coerência entre as 

informações fornecidas pelas empresas investigadas e a literatura da área, isto é, comprovou-

se que as empresas em sua maioria introduziram algum tipo de inovação no período de 

análise, entretanto, as inovações foram realizadas através de modificações nas tecnologias, 

características já existentes nos edifícios, bem como em métodos e práticas já existentes nas 

empresas. Configurando-se como um setor inovador de forma incremental e, conservador no 

tocante ao desenvolvimento de inovações em suas empresas. 

 

Palavras Chave: Inovação, construção civil, construção de edifícios residenciais, 

competitividade. 



 viii 

ABSTRACT 

The economic dynamics undergone by the modern world demands that companies try to keep 

and rise their market share, adopting strategies that allow them to gain competitive advantages 

over their competitors. Innovation is one way to achieve these advantages, amid the constant 

changes occurred in the global economy, which every day creates new needs for consumers. 

In Brazil, the innovation issue has gained more visibility since the 1990s, before neoliberal 

wave that forced much of the world economies to open their doors to the international market. 

In this scenario, innovation has become a matter of survival. However, it has emerged from 

research in secondary sources that the construction industry sector, one of the most dynamic 

segments of the economy, is shown in the literature that deals with the theme, as a 

conservative sector and, thus, less innovative. In that sense, in order to assess the innovative 

profile of the companies in the segment of residential buildings located in Recife - PE, it was 

performed a qualitative research, through the application of a survey questionnaire with 

medium and large companies in this segment. The results showed a consistency between the 

information provided by the companies investigated and the literature in the area, that is, it 

was shown that companies mostly have introduced some kind of innovation in the period of 

analysis; however, the innovations were made through changes in technology, features 

already existing in buildings, as well as in methods and practices already existing at the 

companies. Setting up as an incrementally innovative sector, and conservative as regards the 

development of innovations in their companies. 

 

Keywords: Innovation, construction, residential building construction, competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema inovação está, cada vez mais, ganhando espaço nas publicações científicas em 

congressos e periódicos nacionais e internacionais, devido a sua importância em todos os 

campos do conhecimento. No Brasil o processo de inovação está sendo gradativamente 

introduzido na cultura das empresas. Uma vez que, diante da concorrência inserida no 

mercado, especialmente a partir da década de 1990 com a abertura da economia, considera-se 

que inovar é preciso. 

Nesse cenário, as empresas que estão inseridas, principalmente, em mercado de elevada 

competição, apostam na inovação como estratégia de sobrevivência. Até mesmo segmentos de 

mercados, considerados pouco inovadores, estão apresentando esforços direcionados à 

introdução de inovação.  

 

1.1. Problemática 

 

A literatura concernente ao tema inovação na construção civil, assim como as pesquisas 

acerca de inovação de modo geral está ganhando espaço cada vez mais em trabalhos 

científicos, onde se procura destacar o perfil de inovação desse setor, bem como mostrar a 

necessidade do mesmo perseguir a inovação. Em sua análise sobre o setor Schwark (2006) 

define dois níveis de inovação na construção civil:  

 O nível hierárquico da inovação, em que o produto em si é apenas a base de uma 

pirâmide, dependente de níveis superiores, como os processos de produção das obras e 

de gestão das empresas; as relações entre as pessoas, sua motivação e atitude; e, na 

ponta da pirâmide, isto é no mais alto nível, está a identidade, a cultura e os conceitos 

e crenças que orientam todas as ações e pensamentos de cada empresa. 

  O nível de originalidade da inovação, neste nível, uma empresa pode aplicar algo que 

seja novo para ela, mas que outras empresas já aplicam; um país ou uma região pode 

adotar uma novidade já conhecida em outros locais; e no nível mais alto, encontra-se a 

inovação original e única, precursora no mercado, fruto da criatividade, pesquisa e 

desenvolvimento, podendo receber o registro de patente. 

A análise de Schwark é precisa quando ele afirma que o produto introduzido no 

mercado é apenas a base da pirâmide, ou seja, o setor é muito mais complexo e a inovação no 
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mesmo vai além da introdução de um produto no mercado e pode ocorrer em vários elos de 

sua cadeia. No caso da construção de edifícios residências, objeto de investigação deste 

trabalho, cada edifício lançado no mercado é um produto novo, deve-se observar, entretanto, 

as inovações realizadas no design do produto seja nos ambientes internos seja na parte 

externa, introdução de novas configurações que permitam o produto obter maior valor 

agregado, através reconhecimento daquela inovação pelos consumidores, entre outras 

modificações. 

Entretanto, mesmo com os esforços para inovar, o setor ainda é considerado pouco 

inovador, em muito, devido ao conservadorismo dos agentes envolvidos nessa atividade. Uma 

vez que, segundo Ferreira (2006), atitudes conservadoras diminuem a capacidade de inovar. 

Nesse contexto, Schwark (2006) afirma que a primeira inovação necessária à indústria da 

construção é a mudança na crença da maioria dos agentes desse mercado.  

Nas palavras de Cozza (2006), a inovação é uma alternativa às empresas sérias que 

buscam, ao mesmo tempo, resultado e longevidade. De acordo com o autor nenhuma empresa 

conseguirá se destacar em um mercado tão competitivo quanto o da construção civil sem 

inovar.  

No estado de Pernambuco o setor da construção civil está apresentando crescimento 

tanto pela via da obra pública, quanto pela da expansão habitacional. A construção imobiliária 

cresceu 54,2% em 2008 em relação a 2007 na Região Metropolitana do Recife. Esse 

crescimento do mercado imobiliário mostra a importância da definição de estratégia para o 

desenvolvimento das empresas do setor construtivo. O período de produção e de retorno dos 

investimentos nessa atividade é longo, requerendo planejamento e controles mais rigorosos, 

sob pena de ocorrer prejuízos em proporções elevadas ao invés de lucros, ao término do 

período. Esse cenário conforma a realidade vivida pelos empresários do mercado na Região 

Metropolitana do Recife que, durante muitos anos, era pautada na certeza de que toda a 

produção era necessariamente comercializada, sem considerar as reais necessidades dos 

clientes (MERCÊS, 2009). Conforme a autora, a estratégia adotada pelos construtores, nesse 

ambiente, era, e ainda é, copiar o que o concorrente fez e que deu certo, muitas empresas do 

setor ainda não despertaram para a necessidade de se entender e analisar as múltiplas 

variáveis do mercado e, com elas, definir estratégias que tragam, de fato, resultados positivos 

aos negócios.  

Levando em conta as análises acima apresentadas acerca de inovação no setor da 
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construção civil, bem como, a patente necessidade da introdução de inovações no mesmo, 

diante do cenário competitivo vigente, a questão que norteia esse trabalho é a seguinte: como 

se encontram as empresas do segmento de edificações residenciais localizadas em Recife – 

PE, em matéria de inovação? 

 

1.2. Objetivos do trabalho 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar o perfil inovativo das empresas do 

segmento de edifícios residenciais localizadas em Recife – PE, quanto à natureza da inovação, 

através de um levantamento de dados das empresas do setor em Recife. 

 

1.2.2. Os objetivos específicos 

 

 Identificar as características das empresas do segmento da construção de edifícios 

residenciais localizadas em Recife – PE, bem como a contribuição dessas empresas 

para a economia local. 

 Analisar o perfil inovativo das empresas da construção de edifícios residenciais, de 

médio e grande portes, localizadas em Recife –PE. 

 Identificar as políticas adotadas para estimular o desenvolvimento de inovações neste 

segmento do setor da construção civil em Recife. 

 

1.3. Justificativa 

 

A construção civil constitui um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. 

Este setor influência todas as esferas da economia, devido à diversidade de sua cadeia 

produtiva - alta capacidade na geração de emprego e renda, gastos com os materiais de 

construção entre outros. 

De acordo com a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) realizada em 

2007 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a participação da atividade 

da construção no PIB nacional foi de (5%) e na formação bruta de capital fixo com 13,5%. O 
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bom desempenho da atividade empresarial da construção foi influenciado por vários fatores 

diretamente relacionados à dinâmica do setor, a saber: crescimento emprego e renda, 

ampliação do crédito ao consumidor, aumento da oferta de crédito imobiliário e redução do 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de diversos materiais de construção. 

Ainda em 2007, as empresas do setor realizaram um investimento bruto de R$ 5,1 

bilhões em ativos imobilizados. A maior parte deste investimento foi direcionada à aquisição 

de máquinas e equipamentos, 44,2% do total investido. O dispêndio com meios de transporte 

vieram na sequência, representando 23,1% do valor investido, as aquisições de terrenos e 

edificações perfizeram 21,3% e outras compras (móveis, microcomputadores e ferramentas), 

corresponderam 11,4% do total (PAIC/IBGE, 2007). 

O SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) 

fechou 2009 com alta de 5,85%, e, parte desta alta deve-se aos reajustes salariais decorrentes 

de acordos coletivos. Devido a esses acordos Pernambuco (3,22%) juntamente com outros 

estados como Pará (3,06%) e Roraima (2,65%) apresentaram os maiores aumentos nos custos 

de construção. Ademais, Pernambuco liderou a alta nesta taxa nos doze meses do ano 

(11,03%) (IBGE, 2010). 

Essa alta nos custos da construção decorrente de ajustes salariais em Pernambuco está 

atrelada ao crescimento do setor, principalmente do segmento imobiliário, nos últimos anos, 

estimulado pelo desenvolvimento econômico do Estado, que vem atraindo muitos negócios para o 

seu território. Indústrias de grande porte estão sendo construídas em Pernambuco, como a 

Refinaria Abreu e Lima da Petrobrás, além disso, recentemente foi construído no Estado um 

estaleiro e está em fase de construção a ferrovia transnordestina. Conforme Mercês (2009), o 

desenvolvimento econômico do estado está atraindo investidores, nacionais e internacionais, 

aquecendo a construção de habitações, que vem revelando números expressivos de lançamentos e 

de vendas de novas residências. Ademais, a autora salienta que, esse movimento de negócios no 

segmento imobiliário está sendo ainda mais aguçado com a volta de financiamentos bancários de 

longo prazo e a abertura de capital de empresas construtoras na Bolsa de Valores 

 Um fator importante, relacionado à entrada de empresas da construção civil na Bolsa 

de Valores é o aumento da competitividade nessa indústria, dado que as empresas do setor, 

segundo Mercês (Op. Cit.), estão rompendo as fronteiras dos estados. Nesse cenário, o 

mercado da construção civil de Pernambuco está cada vez mais competitivo com a entrada de 

empresas construtoras de outros estados. 

Desse modo, observando a dinâmica do setor da construção habitacional de 
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Pernambuco, e, sendo Recife sua capital e uma das maiores metrópoles brasileiras, que vem 

crescendo cada vez mais, essa pesquisa se justifica por dois motivos: o primeiro concerne à 

importância do setor da construção para a economia, principalmente sua capacidade de gerar 

emprego e renda e o segundo configura o foco deste trabalho, ou seja, buscar conhecer quais 

as estratégias de inovação das empresas do segmento de edificações residências de Recife, em 

meio a esse cenário de competitividade no ramo habitacional, observado em Pernambuco. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 

Além desta parte inicial a dissertação está estruturada em mais cinco capítulos. No segundo 

capítulo, busca-se apresentar alguns conceitos básicos para a concepção deste trabalho, sobre 

inovação, competitividade, conhecimento, aprendizagem e construção civil. Ademais, faz-se 

uma revisão literária sobre inovação, mostrando sua importância para manter a 

competitividade diante do padrão de concorrência vigente no mercado. Na sequência desse 

capítulo, procura-se apresentar os fatores que impulsionam a introdução de inovação, as 

barreiras aos processos inovativos, a importância do conhecimento e a aprendizagem para se 

inovar, a relação entre inovação e competitividade, um panorama sobre a inovação no Brasil e 

uma visão geral sobre a inovação na construção civil, apontando seus aspectos no cenário 

brasileiro.  

 No terceiro capítulo procura-se caracterizar o setor da construção civil no Brasil 

através de um breve histórico do setor no País, de uma discussão sobre alguns aspectos 

econômicos e sociais, bem como se procura fazer a caracterização tecnológica do subsetor de 

edificações. É importante fazer a caracterização do setor da construção para analisar a 

relevância desse setor em termos econômicos e sociais para o País, assim como conhecer mais 

sobre o mercado dessa indústria, a fim de justificar a necessidade de maiores investimentos 

em inovação nesse ramo, no caso desse trabalho, como salientado anteriormente o enfoque é 

incidido sobre o subsetor de edificações residenciais.  

 No capítulo seguinte busca-se descrever os procedimentos metodológicos escolhidos 

para o desenvolvimento deste trabalho. Preocupa-se em apresentar as etapas do estudo, as 

fontes de dados utilizadas, bem como o planejamento e a execução da pesquisa de campo, 

procurando delinear os instrumentos de pesquisa empregados, isto é, os questionários, assim 

como sua natureza. 
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  No quinto capítulo procura-se analisar o estudo empírico da investigação. Mostrando 

as características das empresas do segmento de construção de edifícios residenciais em 

Recife, o perfil inovativo de tais empresas, a aprendizagem das mesmas no que concerne a 

inovação, a cooperação delas com outras empresas, fornecedores, clientes, universidades e 

institutos de pesquisas, entre outros, bem como os programas e políticas públicas existentes 

e/ou desejáveis para estimular um ambiente propício à inovação nesse segmento.  

 Em seguida finaliza-se o trabalho, no capítulo seis, com a apresentação das 

conclusões. Nesse capítulo são apresentados os pontos mais relevantes identificados por meio 

da pesquisa, bem como as sugestões para trabalhos futuros. 
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2. BASE CONCEITUAL  

 

Neste capítulo busca-se apresentar alguns conceitos básicos para este trabalho, seja sobre 

inovação seja acerca do setor da construção civil. Será apresentada também uma revisão da 

literatura acerca do uso da inovação na construção civil, e, especificamente na construção de 

edificações.  

 

2.1. Considerações sobre inovação 

 

A dinâmica econômica pela qual o mundo moderno perpassa exige que as empresas 

tentem manter e ascender sua posição no mercado, adotando estratégias que as permitam 

obter vantagens competitivas sobre suas concorrentes. Uma forma de obter tais vantagens, em 

meio às constantes mudanças ocorridas na economia mundial, que a cada dia cria novas 

necessidades para os consumidores, é através da inovação. A sobrevivência de uma empresa 

no mercado em que atua está vinculada a sua capacidade de acompanhar as referidas 

mudanças. 

A respeito das mudanças ocorridas na economia capitalista, o economista austríaco 

Joseph Schumpeter, em sua obra intitulada “Teoria do Desenvolvimento Econômico” (1997), 

as denominam de inovação. 

Schumpeter considera a inovação como a principal fonte de dinamismo do 

desenvolvimento capitalista (FREEMAN, 1988). As quais ele denomina de destruição 

criadora, “que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, 

destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos”. Para o autor, esse processo 

de destruição criativa é a chave para se entender o capitalismo. “É dele que se constitui o 

capitalismo e a ele deve se adaptar toda a empresa para sobreviver” (SCHUMPETER, 1961, 

p. 110). 

Na visão schumpeteriana a inovação que leva ao desenvolvimento econômico não é 

aquela que se consubstancia apenas em aperfeiçoamentos de um bem ou processo já existente. 

Para Schumpeter o desenvolvimento é atingido quando novas combinações são realizadas de 

forma descontínuas.  

Especificamente Schumpeter (1997) define cinco casos de inovação, que podem levar 

ao desenvolvimento: introdução de um novo bem, que os consumidores ainda não tenham 
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conhecimento, ou de uma nova qualidade de um bem (1); introdução de um novo método de 

produção, que ainda não tenha sido testado pelo ramo da indústria em questão, que não 

necessita ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também em uma 

nova maneira de comercializar uma mercadoria (2); abertura de um novo mercado, em que o 

ramo particular da indústria em questão ainda não tenha adentrado, esse mercado pode ter 

existido antes, ou não (3); conquista de uma nova fonte de oferta de insumos para a produção, 

seja esta fonte existente ou que deva ser criada (4); entrada de uma nova organização de 

qualquer indústria, através da criação de uma posição de monopólio ou do rompimento de 

uma posição de monopólio (5). 

Os seguidores de Schumpeter – os neo-schumpeterianos ou evolucionistas, buscam 

analisar as mudanças técnicas e a inovação com suas regularidades e evoluções, em que as 

características e dinâmicas de inovação podem ser percebidas a partir de mudanças técnicas 

individuais e por meio de clusters e sistemas para revoluções tecnológicas (PEREZ, 2010).  

Desse modo, dentro da abordagem evolucionista Dosi (1988) define inovação como 

algo concernente a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção 

de novos produtos, novos processos de produção e novas configurações organizacionais. 

Para Damanpour e Wischnevsky (2006), inovação é definida como um meio para mudar 

uma organização através do desenvolvimento e do uso de novas ideias ou comportamento. 

Nesse sentido, uma nova ideia configura um novo produto, serviço ou novas tecnologias, ou 

um novo mercado, estrutura organizacional ou sistema administrativo, esta pode ser nova para 

o indivíduo que a adotou, para a empresa ou para o mundo.  

Em um sentido mais genérico, Baregheh et al. (2009) define inovação como processo 

multiestágio em que organizações transformam ideias em produtos, processos ou serviços 

novos ou melhorados, a fim de avançar, competir e diferenciar-se com sucesso em seu 

mercado.  

Nas palavras de Reis (2004 apud Pereira, 2008), inovação tecnológica diz respeito a 

novos produtos, processos e serviços, bem como mudanças tecnológicas nos produtos, 

processos e serviços já existentes. Dessa forma, quando se fala em inovação tecnológica não 

se trata apenas de maquinário avançado, microeletrônicos e outros bens de alta tecnologia, 

trata-se da introdução de algo novo seja no mercado, seja na empresa ou apenas o 

melhoramento de bens ou processos já existentes. 

De acordo com o Oslo Manual da OECD (2005), uma inovação de produto concerne a 
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introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que tange a suas 

características ou usos previstos. Compreende melhoramentos significativos em 

especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso 

ou outras características funcionais. 

 A inovação de processos diz respeito a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Abrange mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares (OSLO MANUAL - OECD, 2005). 

 Além das inovações de processo e produto, existem também as inovações 

organizacionais e de marketing. A inovação organizacional concerne a implementação de um 

novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas. A inovação de marketing, por sua vez, refere-se a 

introdução de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do 

produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na 

fixação de preços.  Ressalta-se que, os conceitos de inovações de processo e produto estão 

mais relacionados com o conceito de inovação tecnológica (OSLO MANUAL - OECD, op. 

cit.).  

Quanto à natureza, as inovações podem configurar-se de duas formas: radicais e 

incrementais. De acordo com Freeman e Perez (1988), as inovações radicais são descontínuas 

e geralmente resultam de uma pesquisa deliberada e atividades de desenvolvimento em 

empresas e/ou em universidades e laboratórios do governo. São importantes saltos potenciais 

para o crescimento de novos mercados, e para as ondas de novos investimentos associados aos 

booms. Elas ainda podem envolver uma combinação de inovações em produtos, processos e 

organizacional. Conforme Robeson e O‟Connor (2007), a inovação radical é mais difícil de 

ser introduzida na firma devido aos altos níveis de incerteza decorrentes dos longos períodos 

necessários para seu desenvolvimento. 

Já as inovações incrementais, ocorrem de forma contínua. E, dizem respeito ao 

melhoramento de produtos e processos existentes. Embora os efeitos desse tipo de inovação 

sejam muito importantes para o crescimento da produtividade, elas não causam um efeito 

drástico, às vezes podem até passar despercebidas, dado sua característica de ocorrer 

continuamente. Contudo, seus efeitos tornam-se aparentes no crescimento constante da 

produtividade (FREEMAN & PEREZ, 1988). 

Apesar de ser mais comum a introdução de inovação incremental, nem todas as 
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empresas se encontram em condições de realizá-la. A maioria das empresas, sobretudo 

pequenas e médias, apresentam deficiência com relação a detenção elementos básicos para a 

inovação como os processos de modernização e o acesso à informação tecnológica, colocando 

em risco sua sobrevivência em mercados competitivos (LIVRO BRANCO, 2002). 

Além da natureza da inovação, segundo Baregheh et al. (2009), existem outros 

atributos que devem ser considerados na análise deste tema, a saber: 

 Tipo de inovação – diz respeito ao tipo de saída ou resultado da inovação, por 

exemplo, produto ou serviço. 

 Estágios da inovação - referem-se a todos os passos tomados durante um processo de 

inovação que usualmente inicia-se a partir da geração da ideia e termina com a 

comercialização. 

 Contexto social - concerne a qualquer entidade social, sistema ou grupo de pessoas 

envolvidos no processo de inovação ou fatores ambientais influenciando-o. 

 Recursos de inovação - referem-se aos recursos necessários que precisam estar no 

local onde se realiza a inovação, por exemplo, técnicos, criativos, financeiros entre 

outros; 

 Objetivo da inovação - é o resultado geral que as organizações buscam atingir por 

meio da inovação. 

 

Além dos conceitos de inovação é importante definir mais dois conceitos que serão de 

importância singular para a análise dos dados deste trabalho. O primeiro é o conceito de 

atividades inovativas e o segundo é de empresa inovadora.  

Conforme o Oslo Manual da OECD (2005), as atividades de inovação são etapas 

científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que levam, ou pretende 

levar, à implementação de inovações. Determinadas atividades inovativas são em si 

inovadoras, outras não são atividades novas, mas são necessárias para se implementar 

inovações.  

Empresa inovadora é aquela que implementou uma inovação durante o período de 

análise (OSLO MANUAL - OECD, op. cit.). 
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2.1.1. Fatores impulsionadores de inovação  

 

Tendo-se discutido de forma geral o conceito, a natureza e tipos de inovações, torna-se 

necessário entender o porquê das empresas inovarem. Conforme o Oslo Manual da OECD 

(2005), o principal motivo que leva uma empresa a inovar é a tentativa de melhorar o seu 

desempenho, por exemplo, através do aumento da demanda ou a redução dos custos.   

Introduzir um novo produto ou processo pode ser uma fonte de vantagem de mercado 

para a empresa inovadora. No caso de inovações de processo aumenta-se a produtividade e, a 

empresa adquire uma vantagem de custo sobre seus concorrentes permitindo uma margem 

sobre custos mais elevados para o preço de mercado prevalecente ou, com vistas na 

elasticidade da demanda, pode-se usar uma combinação de preço menor e margem sobre 

custos maiores em relação a seus competidores, para ganhar fatias de mercado e aumentar os 

lucros. Ao se tratar da inovação de produto, a empresa pode adquirir vantagem competitiva 

por meio da introdução de um novo produto, devido à possibilidade de aumento da demanda e 

maiores margem sobre custos (OSLO MANUAL - OECD, op. cit.).  

Conforme Coral et al. (2008), são vários os benefícios advindos da inovação, dentre 

eles: a capacidade da empresa oferecer produtos de maior qualidade; aumento da 

competitividade, isto é, eleva-se a capacidade da empresa manter-se no mercado em que atua, 

bem como aumenta a capacidade de ampliar sua fatia no mercado; e, por fim, os autores 

salientam que as inovações proporcionam a obtenção de uma maior eficiência no processo 

produtivo e suscitam menos impactos ambientais.    

Ademais, a partir da inovação é possível melhorar o aparato produtivo nacional; 

oferecer empregos mais qualificados e melhor remunerados, bem como melhorar a qualidade 

de vida dos cidadãos pelo uso de produtos de melhor qualidade (LIVRO BRANCO, 2002). 

Precisamente, Coral et al. (2008) listam alguns fatores que levam uma empresa a 

inovar, a saber: 

 Aspiração de não competir apenas em mercados de commodities. 

 Procura por vantagem competitiva sustentável. 

 Busca por uma nova plataforma de crescimento para seu negócio. 

 Necessidade de criar oportunidades de crescimento para atingir metas de receita de 

longo prazo. 

 Determinação por exportação. 
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2.1.2. Barreiras para a inovação 

 

Na seção anterior foram apresentados alguns fatores que levam uma empresa a decidir 

inovar. No entanto, é importante que a empresa consiga identificar os fatores que podem 

impedi-la de concretizar o processo de inovação, uma vez que podem existir barreiras a esse 

processo e que precisam ser derribadas para que a empresa materialize seu objetivo de inovar. 

No Oslo Manual da OECD (2005) são apresentados alguns fatores que podem obstruir 

as atividades de inovação. Esses fatores estão listados no quadro 2.1. 

Quadro 2.1. Fatores que dificultam as atividades de inovação 

Relevantes para: 
Inovações de 

produto 

Inovações de 

processo 

Fatores referentes ao custo: 

        Riscos percebidos como excessivos * * 

        Custo muito elevado * * 

        Carência de financiamento interno * * 

        Carência de financiamento de outras fontes fora da empresa: 

- capital de risco * * 

- fontes públicas de financiamento * * 

Fatores referentes ao conhecimento:   

      Potencial inovador (P&D, design, etc.) insuficiente * * 

    Carência de pessoal qualificado: 

– no interior da empresa * * 

– no mercado de trabalho * * 

       Carência de informações sobre tecnologia * * 
       Carência de informações sobre os mercados *  

       Deficiências na disponibilização de serviços externos * * 
       Dificuldade de encontrar parceiros para cooperação em: 

– desenvolvimento de produto ou processo * * 
     Inflexibilidades organizacionais no interior da empresa: 

– atitude do pessoal com relação a mudanças * * 
– atitude da gerência com relação a mudanças * * 
– estrutura gerencial da empresa * * 

Incapacidade de direcionar os funcionários para as atividades de 

inovação em virtude dos requisitos da produção 
* * 

Fatores de mercado:   

Demanda incerta para bens ou serviços inovadores *  

Mercado potencial dominado pelas empresas estabelecidas *  

Fatores institucionais:   

Carência de infraestrutura * * 
Fragilidade dos direitos de propriedade *  

Legislação, regulações, padrões, tributação * * 
Outras razões para não inovar:    

Não necessidade de inovar decorrente de inovações antigas * * 
Não necessidade de inovar decorrente da falta de demanda por 

inovações 
*  

Fonte: Oslo Manual da OECD (2005, p. 108). 

 

Mesmo tendo em vista todas essas barreiras à inovação, uma empresa que almeja 
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manter-se competitiva no mercado em que atua ao invés de se sentir pressionada, deve 

desenvolver estratégias para driblaras, ao contrário tais empresas estarão fadadas ao fracasso 

frente aos seus melhores competidores. 

 

2.2. Conhecimento e Aprendizagem  

 

Cabe levar em consideração o conhecimento como um importante fator para a 

realização da inovação. Como salientado anteriormente, a inovação inicia-se a partir da ideia 

de introduzir algo novo ou melhorar algo que já existe, passando pelo processo de 

aprendizagem até a consubstanciação daquela ideia em produtos ou processos, serviços, entre 

outros.  

O conhecimento é fundamental para o processo de inovação. Se o conhecimento é 

gerado internamente ou adquirido externamente, o que uma organização conhece determina o 

que ela pode fazer (THORNHILL, 2006). 

As empresas modernas utilizam a informação como meio para obter conhecimento 

estratégico sobre o ambiente interno e externo a organização. Esse conhecimento deve ser 

incorporado ao ciclo decisório da empresa, de modo que possa gerar ações inteligentes e 

concomitantemente fortalecer as estratégias empresariais e, por conseguinte consigam atender 

as demandas do mercado e satisfazer as necessidades do consumidor (CORAL et al., 2008).   

Conforme Dosi (1988), o uso do conhecimento representa a solução para muitos 

problemas tecnológicos, além disso, o conhecimento pode ser de vários tipos. Em primeiro 

lugar, o conhecimento pode ser universal ou específico. É universal quando é amplamente 

aplicável e específico quando é usado para fins particulares, para a experiência do produtor, 

do usuário ou de ambos. Em segundo lugar, o conhecimento pode ser bem articulado quando 

é escrito em detalhes em manuais e artigos e ensinado em escolas. Outros conhecimentos são 

denominados tácitos, quando são aprendidos através da prática ou de exemplos práticos, sem 

a necessidade de uma forma explícita de algoritmo. Por fim, o conhecimento pode ser público 

ou privado. É público quando é aberto ao público através de divulgação. É privado quando 

sua disponibilidade não é permitida. Ademais, o conhecimento privado apresenta dois 

aspectos: pode ser implícito, conhecimento tácito, e explícito, quando o conhecimento é 

protegido por algum dispositivo secreto, por exemplo, protegido por patentes. 

O aprendizado, por sua vez diz respeito a internalização de conhecimentos e 
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experiências de sucessos e insucessos ocorridos durante o processo de inovação e, visa 

melhorar a forma como esse processo é gerido, bem como capturar conhecimentos 

importantes da experiência de processos de inovação passados e correntes para gerenciar 

novos negócios (CORAL et al., 2008). 

Todos esses aspectos são significativamente relevantes para o conceito de tecnologia. 

Precisamente, os avanços tecnológicos fazem uso de algum subconjunto de conhecimento 

avaliável publicamente que é compartilhado e melhorado pela comunidade de engenheiros/ 

cientista/designers, dentre outros, porém nas atividades destinadas às inovações tecnológicas, 

tal uso compartilhado de conhecimento científico e tecnológico muito bem selecionados é 

acoplado com o uso e o desenvolvimento de específicas e muitas vezes parciais, heurísticas 

privadas e capacidades (DOSI, 1988). 

Conforme Rosenthal (2005, p. 6), a tecnologia em sua essência diz respeito ao 

conhecimento útil que quando aplicado às atividades humanas relacionadas, mesmo que não 

exclusivamente, “aos processos de produção, distribuição e utilização de bens e serviços” 

(grifos do autor), contribui de forma significativa para que tais atividades e processos sejam 

efetivados.  

 

A tecnologia moderna engloba um forte componente de conhecimento 

científico - mas inclui também importante parcela de conhecimentos práticos, que só 

podem ser adquiridos através do próprio exercício da atividade a que se aplica. Para 

cada área ou tipo de atividade, ou “problema a ser resolvido”, os conhecimentos 

tecnológicos (tanto científicos quanto práticos) estão associados, de um lado, à 

natureza da própria atividade ou problema e, de outro, às técnicas relacionadas com 

sua execução ou solução (ROSENTHAL, 2005, p. 7). 

 

O comportamento da firma com relação à tecnologia expressa um importante 

aspecto a respeito da capacidade desta de inovar. Uma empresa tecnologicamente 

desenvolvida busca incessantemente se adequar aos padrões de concorrência vigentes no 

mercado em que atua, de forma a não ficar para atrás na corrida pela competitividade.  

Assim, com vistas no que foi apresentado até o momento pode-se afirmar que o 

conhecimento seja prático, científico ou de qualquer outra natureza atrelado ao grau de 

tecnologia da empresa configura fortes indicadores de que a empresa em questão é 

inovadora.   

De acordo com Dosi & Orsenigo (1988), as inovações não ocorrem por acaso, há 

regularidades nos padrões de inovação. Para os autores um elemento que leva em 

consideração o surgimento de padrões relativamente ordenados de mudanças origina-se da 



Capítulo 2 Base Conceitual 

15 

 

natureza do processo de aprendizagem inerente aos avanços tecnológicos. As tecnologias são 

desenvolvidas ao longo de caminhos relativamente ordenados formados pelas propriedades 

técnicas, pela heurística para a resolução de problemas e pelos conhecimentos especializados 

cumulativos incorporados nos paradigmas tecnológicos.  

Esses paradigmas tecnológicos, segundo Dosi (1988), contextualmente definem as 

necessidades que devem ser cumpridas, os princípios científicos utilizados para a tarefa e o 

material tecnológico a ser usado. Colocando de outra forma, o autor diz que o paradigma 

tecnológico define as oportunidades tecnológicas para mais inovações e alguns procedimentos 

básicos de como usá-la. 

Como discutido anteriormente, a tecnologia é de singular importância para o 

crescimento e desenvolvimento das economias. Assim, a capacidade de uma economia 

produzir ou absorver tecnologia é refletida na habilidade para desenvolver inovações 

tecnológicas. Conforme Rosenthal (2005), a capacidade tecnológica – CT diz respeito ao grau 

de habilidade alcançado por uma firma (ou país) para usar tecnologias avançadas na execução 

de suas atividades econômicas. O autor salienta que relacionando a tecnologia com o processo 

de produção, a CT compreende níveis diferenciados de conhecimento. 

Desse modo, Kaplinsky (1988, apud Rosenthal, 2005, p. 14) observa na CT um 

processo bastante amplo de aperfeiçoamento tecnológico, que segue desde a habilidade para 

selecionar e importar tecnologia, passando pela capacidade de utilizar, adaptar e aperfeiçoar a 

tecnologia importada, até o ápice deste processo que é a “capacidade de gerar inovações 

tecnológicas”.  

Assim, a CT é diretamente relacionada a capacidade de uma empresa ou país 

introduzir inovações em suas atividades econômicas. Neste sentido, Rosenthal (op. cit., p. 14) 

afirma que a junção da CT com “capacidade de introdução rápida de inovações efetivas” 

(grifos do autor) permite uma associação direta com “fontes de inovação tecnológica” (grifos 

do autor) (conhecimentos científicos à disposição da empresa, profissionais qualificados, 

entre outras). Dada essa relação, percebe-se que, a nível de empresa, a CT depende do grau de 

qualificação da sua força de trabalho, que para possibilitar um bom desempenho nas 

atividades da empresa, deve ter domínio sobre conhecimentos teóricos e práticos a ela 

relacionados.  

Por conseguinte, para que essa relação entre CT e inovações tecnológicas apresente 

um bom resultado é importante que as empresas tenham acesso a esse conhecimento, como já 
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destacado e, isto é possível através de uma articulação entre as empresas, centros de P&D e 

universidades.  

A capacidade inovadora das empresas depende em grande parte do conhecimento 

acumulado, construído ao longo de muitos anos de experiência (HOECHT & TROTT, 2006, 

p. 678 apud NIETO & SANTAMARÍA, 2007). 

Para Coral et al. (2008) a capacidade inovativa de uma empresa requer processos de 

aprendizado contínuos e relacionados aos processos exigidos para a inovação. Os autores 

salientam ainda, que se pode obter este aprendizado por meio de treinamentos e capacitações, 

assim como através da contratação de pessoal qualificado.  

Ademais, em termos de país, Stern et al. (2000) afirmam que a capacidade inovativa 

de uma nação é traduzida pela sua habilidade para produzir e comercializar um fluxo de 

tecnologia inovativa por um longo período de tempo. E que, esta capacidade depende 

fortemente da infraestrutura em termos de inovação da nação, isto é, de um conjunto de 

investimentos, políticas e recursos que sustentem a produção de tecnologias novas para o 

mercado mundial.  

Dessa maneira, a capacidade inovativa de uma nação está relacionada à estrutura 

erguida para o desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos e processo. Bem como, 

a capacidade de articulação entre instituições públicas e privadas a fim de iniciar, adaptar e 

difundir as novidades tecnológicas. A articulação entre essas instituições tende a promover e 

desenvolver a capacidade inovativa do país a fim de gerar vantagens competitivas, 

crescimento e desenvolvimento econômico e social.   

Na era atual, em que existe um forte impacto das tecnologias de informação e 

comunicação, apreender e produzir conhecimento, científico e técnico, e transformá-lo em 

inovações nos domínios econômico e social é fator estratégico para o dinamismo e a 

prosperidade da sociedade, bem como para definir uma nação de forma soberana (LIVRO 

BRANCO, 2002). 

 

2.3. Competitividade 

 

Assim como a inovação, a competitividade decorre dos padrões de concorrência 

inerentes a economia capitalista, de acordo com esses padrões, as empresas agem livremente, 

atuando de forma competitiva no mercado em que atuam.  
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Conforme Porter (1989, p.1), a concorrência contribui significativamente na 

determinação das escolhas das empresas em relação às atividades que podem colaborar para o 

desempenho das mesmas, como inovações, uma cultura coerente ou uma boa implementação. 

Nesta linha, a estratégia competitiva diz respeito „a busca por uma posição competitiva 

favorável em uma indústria”. Esta estratégia objetiva constituir uma posição competitiva 

lucrativa e sustentável frente os determinantes da concorrência na indústria. 

A competitividade de um país depende, entre outros fatores, da capacidade inovativa 

da sua industria. As empresas obtêm vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes 

no mundo em virtude das pressões e dos desafios. Elas se beneficiam da existência de 

competidores internos fortes, de uma base de fornecedores nacionais ativos e de clientes 

locais exigentes (PORTER, 1999). 

Kupfer (1996, p. 8), define a competitividade “como a capacidade da empresa 

formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de 

forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”.  

Barbosa (1999) apud Santos (2006, p. 12) delineia duas maneiras de se avaliar a 

capacidade competitiva da empresa no mercado em que atua, quais sejam, observando: 

 A aptidão para conseguir identificar e compreender as forças competitivas do 

ambiente onde está inserida e os motivos que justificam as variações dessas forças de 

acordo com a conjuntura ao longo do tempo. 

 A capacidade de criar e desenvolver competências que as permitam avaliar, decidir, 

implementar e acompanhar a estratégia competitiva selecionada e conseguir trabalhar 

com ela em comunhão com todos os recursos à sua disposição. 

Neste contexto, a empresa é considerada como o elemento central – ambiente onde se 

faz o planejamento e tomam as decisões, este ambiente é estruturado de forma a abranger as 

diversas áreas capazes de dar suporte as necessidades da empresa (KUPFER, 1996).  

Kupfer (op. cit. p.8) afirma ainda, que uma empresa competitiva é aquela cujas 

estratégias adotadas comungam com o padrão de concorrência do setor em que atua. E, um 

padrão de concorrência pode ser designado como uma forma de competição que tendo diante 

de si um conjunto de alternativas possíveis, “ligadas aos diversos atributos preço e não-preço 

(qualidade, flexibilidade, diferenciação de produtos, marca, etc.) dos produtos que podem ser 

exploradas pelas empresas, mostra-se eficaz em termos de desempenho no mercado”. 

A competitividade não é um fenômeno restrito apenas ao ambiente da indústria, isso 
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porque as decisões tomadas no núcleo da indústria são reflexos do padrão de concorrência no 

mercado/setor. Um mercado concorrencial exige que a firma seja mais competitiva a fim de 

sobreviver e manter-se nele por mais tempo. Segundo o autor, levando em conta que as 

estruturas organizacionais de cada indústria (padrão de concorrência, esforços na venda, 

fornecedores, contratação e treinamento da força de trabalho, gerenciamento da produção etc.) 

não são tão dísparas, há a necessidade de buscar diferenciar-se de outra forma.  

Nesse sentido, Coombs (1999) apud Carneiro (2008) afirma que as empresas podem 

conseguir essa diferenciação frente a suas concorrentes através da inovação, que pode ser 

diferenciação em custos através de uma inovação no processo produtivo ou diferenciação em 

preço através da inovação em produtos.  

A despeito desta relação entre inovação e competitividade Porter (1999) dar um 

exemplo do setor de fruticultura holandês, que segundo o autor é responsável por 65 por cento 

das exportações mundiais de flores cortadas. Um dado não desprezível considerando-se que 

os principais insumos para tal negócio são a terra e o clima, e, que a Holanda sofre 

desvantagens com relação a esses dois fatores. Assim sendo, Porter (op. cit. p. 343), afirma 

que entre outros motivos, os holandeses “inovaram em todos os estágios da cadeia de valores, 

criando tecnologia e insumos altamente especializados, que aumentaram a produtividade e 

compensaram as desvantagens naturais do país”.  

 

2.4. Inovação no Brasil: uma análise contextual 

 

As economias industrializadas há décadas são estruturadas para promover uma política 

de desenvolvimento baseada na geração e difusão de inovações. Uma vez que seus parques 

industriais já são consolidados e, têm em sua pauta exportadora produtos de alta tecnologia, 

fortificando cada vez mais a base produtiva do país. Por outro lado, as economias menos 

desenvolvidas tecnologicamente dispõem de uma frágil estrutura nestes termos.  

Para Guimarães (1995), o desenvolvimento é fator primordial para melhorar as 

condições de vida em um país subdesenvolvido, entretanto a chave para tal desenvolvimento 

encontra-se na industrialização. Segundo o autor, tecnologia e inovação tecnológica 

desempenham um importante papel no processo de industrialização e, fazem com que as 

demandas cresçam na produção de bens industriais. Os países com baixo nível de 

industrialização foram beneficiados com a boa conjuntura das décadas 1950-1970, os 
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chamados “Anos Dourados”. No caso do Brasil, o processo de industrialização começou já na 

década de 1930, quando adotou a estratégia de industrialização a partir do processo de 

substituição de importações. 

Assim, o crescimento industrial do país se deu através da tecnologia importada de 

máquinas e equipamentos para fomentar a indústria de bens de consumo não-duráveis. Essa 

estratégia permitiu ao Brasil se tornar industrializado, principalmente quando comparado a 

outros países da América Latina. A introdução das novas tecnologias nas firmas brasileiras se 

consubstanciou em inovações. Ademais, esse processo de inovação caracteriza-se como 

inovação incremental – pois apenas absorve tecnologias já existentes para melhorar produtos 

e processos, segundo Viotti (1997a apud Pereira 2008), esse processo de inovação configura 

industrialização tardia, quadro industrial incompleto e mudança tecnológica dependente do 

crescimento.  

 Apesar da reconhecida importância da entrada de tais tecnologias para a economia de 

um país, vale salientar que esse tipo de estratégia apresenta fragilidades, pois causa 

dependência do país em relação a seus competidores, bem como provoca desvantagens em 

relação a outras economias, e, tardam os investimentos em P&D, necessários para o 

desenvolvimento de uma base tecnológica própria – que permiti a nação desenvolver sua 

capacidade de inovar.  

Conforme apresentado no Livro Branco (2002), os países mais desenvolvidos são os 

que investem, de maneira sistemática, em Ciência e Tecnologia (C&T) e têm mais 

competência para transformar os frutos de tais esforços em inovações. Os produtos e serviços 

originados desses países são mais avançados tecnologicamente, como resultado do uso 

intensivo do conhecimento. Além disso, a produção e a comercialização desses bens e 

serviços refletem a maior capacidade que esses países dispõem de geração de renda e 

crescimento econômico, seja devido ao valor agregado a esses bens, seja em função do bom 

dinamismo de seus mercados. 

No Brasil, a ideia de inovar é um processo que está sendo inserido de forma gradativa 

na cultura das empresas. O processo de inovação tecnológica inspira um cenário de riscos e 

incertezas, e, dependendo da quantidade de recursos que seja despendido em tal processo os 

riscos tornam-se cada vez mais elevados. Conforme Avellar (2007), dentre os fatores que 

levam ao entendimento de que o processo de inovação transmite o temor de riscos e inspira 

incertezas quanto ao resultado esperado, destacam-se: a incerteza quanto a obtenção de um 
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resultado positivo acerca dos investimentos no desenvolvimento tecnológicos, ou seja, não se 

pode prever se a nova técnica desenvolvida terá êxito; a possibilidade de não aceitação, pelo 

mercado, dos produtos e processos concebidos a partir da inovação;  e os investidores não 

conseguem antecipar a reação dos competidores quanto aos investimentos em 

desenvolvimento tecnológico. 

Diante do cenário de riscos e incertezas em que está inserido o processo inovativo, 

vale destacar a necessidade de fomento à inovação no Brasil. De acordo com Avellar (2007), 

foram implementados no Brasil vários programas de fomento à inovação, objetivando 

fornecer apoio público às empresas industriais que realizam atividades inovativas, 

principalmente, as atividades de P&D. Serão destacadas neste trabalho, de forma lacônica, 

algumas políticas de fomento à inovação no Brasil, incluindo programas de incentivos fiscais 

e financeiros. 

 

2.4.1. Fomento à inovação 

 

Dada a característica de que o Brasil é um país de industrialização tardia, apenas a 

partir de meados do século XX a industrialização ganhou visibilidade no País. De igual 

maneira, é também tardia a visão de investimento no desenvolvimento da pesquisa no Brasil 

(SALERNO & KUBOTA, 2008). Conforme De Negri et al. (2008), o sistema de ciência e 

tecnologia consolidou-se no Brasil, no período em que a economia do País seguia o modelo 

nacional desenvolvimentista. De acordo com os autores, nos anos 1970 foi possível observar o 

sucesso e a pujança atingidos pela política científica e tecnológica devido a realização de 

articulação entre essas políticas e o projeto de desenvolvimento nacional. 

Foi a partir dos anos 1970 que a pós-graduação ganhou impulso no Brasil, naquele 

período houve incentivo à formação de pesquisadores através de uma política de bolsas para 

mestrados e doutorados, no exterior. Desse modo, verifica-se que o Brasil tardou em investir 

em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, “seguindo os preceitos do modelo linear”: 

inicialmente na ciência com a criação da pós-graduação com ajuda do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); e na 

sequência em organismos de financiamento competitivo para a pesquisa científica nas 

universidades e nos institutos de pesquisa (CNPq, Finep, Fundações de Amparo à Pesquisa); 
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no entanto “não criou, simultaneamente, um sistema robusto de financiamento e de indução 

do desenvolvimento tecnológico e da inovação na empresa” (SALERNO & KUBOTA, 2008, 

p. 31). 

De acordo com Salerno e Kubota (op. cit., p. 33), apenas no final dos anos 1980 

passou-se a observar empenhos mais direcionados para incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico (naquela época o termo inovação não era usado nas políticas públicas), 

instrumentos de incentivo fiscal à P&D nas empresas. Tais instrumentos levaram a aprovação 

do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) e do Programa de Desenvol-

vimento Tecnológico do Agronegócio (PDTA). Instituídos em 1993, esses Programas 

passaram por modificações em 1997, que levaram a reduções das fronteiras de dedução fiscal, 

limitando a uma dedução de até 4% do imposto de renda devido dos dispêndios em P&D (no 

texto original, o limite era de 8%), redução de 50% (originalmente, isenção) do IPI dos 

equipamentos dedicados à P&D tecnológica, rápida depreciação dos equipamentos e 

amortização acelerada (de até 100% no ano) dos gastos relativos à compra de intangíveis para 

P&D no cômputo do imposto de renda, concessão de crédito de 30% do imposto de renda na 

fonte e 35% do IOF (no texto original, 50% para as duas taxas) por envio de dinheiro ao 

exterior por tecnologias importadas, seja por meio de royalties, assistência técnica, científica 

ou de serviços especializados (BASTOS, 2004).  

A partir da década de 1990, é que a questão da inovação ganhou de fato visibilidade 

nas políticas de desenvolvimento do País. Isso se justifica, devido à dificuldade de se manter 

no mercado global diante do cenário econômico mundial – onda neoliberal – que forçou 

grande parte das economias mundiais a abrirem suas portas para o mercado internacional. 

Neste contexto, a palavra de ordem era competir, e como a inovação é um fator diferencial de 

competitividade as empresas tiveram que buscá-la a fim de se manter atuante no mercado. 

Desse modo, com vistas em dar continuidade às políticas de incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico e à inovação, iniciadas nas décadas anteriores, nos anos de 2000 

e de 2001, essencialmente, foram criados os fundos setoriais, constituindo, atualmente, a 

principal fonte de financiamento para as atividades de ciência e tecnologia no País 

(GUIMARÃES, 2008). No entanto, em virtude da baixa execução orçamentária da época e da 

estrutura legal e regulatória vigente, esse instrumento não produziu o efeito desejado. Tal 

situação melhorou nessa mesma década, em razão do aumento significativo do montante de 

recursos dos fundos setoriais, voltado, efetivamente, a projetos, bem como em virtude da nova 
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estrutura legal (Lei de Inovação e “Lei do Bem”) que “possibilitou ao Estado financiar P&D 

diretamente nas empresas” (SALERNO & KUBOTA, 2008, p. 33). 

Em 2004 foi sancionada a Lei de Inovação (Lei nº 10.973 de dezembro de 2004), 

representando um novo paradigma para uma maior propagação do conhecimento produzido 

nas universidades e em centros de pesquisa com vistas em apoiar as inovações no setor 

produtivo, dando continuidade ao modelo seguido pelos fundos setoriais (MORAIS, 2008). 

O marco regulatório para a criação dessa Lei está estruturado em três pontos, quais 

sejam: estimular parcerias estratégicas e cooperação entre universidades, institutos de 

pesquisa públicos e empresas privadas direcionadas à realização de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, que tenham como objetivo a geração de inovações (1); estímulo a 

transferência de tecnologias desenvolvidas em instituições públicas de pesquisa para a esfera 

privada (2); e incentivo ao desenvolvimento de inovações em empresas nacionais (3) (IPEA, 

2005, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010). 

Em novembro de 2005 foi sancionada a Lei nº 11.196, conhecida como Lei do Bem, 

esta Lei revogou o PDTI, que até aquele momento definia os incentivos ficais às atividades de 

P&D e à inovação, e consolidou o desenho atual de tais incentivos no Brasil (GUIMARÃES, 

2008). Por reduzir impostos, esta Lei introduz uma extrusão conceitual de grandes proporções 

como: os incentivos fiscais para P&D são usufruídos automaticamente, sem a exigência da 

apresentação de projetos, e, sem a necessidade de se pedir autorização prévia para que os 

incentivos possam ser fruídos (1); os dispêndios de P&D são direcionados para contas 

regulamentadas pela Receita Federal, cujo saldo pode elevar-se, automaticamente, 60%, isto 

é, possibilitar uma dedução extra do IR, como se houvesse mais a deduzir (2); e os contratos 

de P&D realizados com empresas de micro e pequeno portes, do País, e com institutos de 

ciência e tecnologia nacionais, podem ser trazidos como despesas internas, e, assim, ser 

abertos a empresas menores que não fazem uso do sistema de “apuração de lucro real”, e 

instigar a concepção de redes de empresas e de cooperação com universidades (3) 

(SALERNO & KUBOTA, 2008, p. 35). 

O apoio financeiro direcionado às atividades de P&D das empresas e à inovação 

incide, essencialmente, nos programas desenvolvidos pela Finep, que abarcam tanto a 

atividade tecnológica realizada nas empresas como a cooperação entre empresas e instituições 

científicas e tecnológicas (GUIMARÃES, 2008).  

Na sequência encontra-se uma súmula das modalidades de apoio financeiro 
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desenvolvidas pela agência (MORAIS, 2008, p. 73): 

 Linhas de crédito: Programa Pró-Inovação – financia projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) de empresas de médio e de grande portes, com 

taxas de juros subsidiadas; Programa Juro Zero – financia empresas de micro e de 

pequeno portes sem cobrança de juros. 

 Recursos não reembolsáveis: direcionados para universidades, instituições de ensino e 

pesquisa sem fins lucrativos, incubadoras de empresas, parques tecnológicos e 

pequenas empresas, para projetos de pesquisa e inovação, além disso, apoia 

pesquisadores e montagem de infraestrutura para pesquisa. 

 Subvenção econômica: outorga recursos diretamente às empresas, para custear 

atividades de PD&I com base na Lei de Inovação; subsidia pesquisadores, ajuda as 

empresas na cobertura de parte da remuneração de pesquisadores mestres ou doutores, 

dedicados a atividades de inovação (art. 21 da Lei de incentivos fiscais para a 

inovação e à exportação – Lei nº 11.196/2005). 

 Capital empreendedor: concede apoio às empresas inovadoras através da obtenção de 

quotas de fundos de investimento, fundos de venture capital, capital semente e private 

equity, e estimula a participação societária de investidores pessoas físicas, “anjos”, em 

empresas de base tecnológica; apóia também a articulação de investidores e 

empreendedores em fóruns de negociações. 

 

O autor ainda salienta que, entre os anos de 2004 e 2008 as políticas de apoio ao 

desenvolvimento industrial e tecnológico foram representadas pelo lançamento de três planos 

de fomento, a saber: as diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), de 2003, o Plano de Ação Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Nacional, lançado em novembro de 2007, e a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), 

de maio de 2008.  

Conforme Salerno e Kubota (2008), foi a partir da criação de instrumentos como a 

PITCE, Lei de Inovação e Lei do Bem, que o Brasil passou a contar com um sistema nacional 

de inovação (SNI) mais conexo e coerente de apoio à inferência de inovação nas empresas 

nacionais. 

No entanto, Albuquerque et al. (2005 apud Pereira, 2008) salientam que observando as 

políticas governamentais, falta o entendimento da tecnologia de forma sistêmica, valorizando-
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se apenas o aspecto técnico-econômico sem integrá-lo a questões mais amplas como política, 

econômica, sociocultural, entre outras. Nas palavras de Sicsú (2004, p. 116), “as questões de 

inovação transcendem o estrito campo da Ciência e Tecnologia, passando pela necessidade de 

capacitação e de articulação à dinâmica socioeconômica”.  

Ademais, Salerno e Kubota (2008) salientam que, no Brasil, os bancos de 

desenvolvimento, agências, leis, etc. foram constituídos para o tipo de desenvolvimento dos 

anos 1950 -1970, focando na construção de estruturas industriais, fato este que leva a uma 

inadequação institucional que deve ser sanada. Uma vez que, hoje a base produtiva segue na 

direção de produtos de maior valor agregado, inovadores e diferenciados, essas instituições 

não estão suficientemente preparadas para lidar com esse novo modo de produção, de bens 

intangíveis, como software, marcas, etc. 

Esse aspecto levantado por Saleno e Kubota (2008) corrobora com a ideia de Freeman 

(1995 apud IPEA, 2005, p. 45) de que para se gerar inovação é necessário um sistema 

nacional de inovação, isto é, de “uma rede de instituições públicas e privadas cujas atividades 

e interações iniciam, modificam e difundem novas tecnologias”. Na concepção de Perez 

(2000), a palavra sistema é entendida como uma construção mais social do que 

governamental, incluindo o meio em que a inovação é estimulada e apoiada; a condição das 

relações entre fornecedores, produtores e usuários; “o sistema de treinamento e educação; 

organizações públicas ou privadas que facilitam a mudança técnica; leis, regulamentações e, 

mesmo, ideias e atitudes em relação à mudança técnica” (IPEA, 2005, p. 45). 

Esse enfoque apoia a ideia que vem sendo apresentada neste trabalho, qual seja, os 

países com sistemas nacionais de inovação capazes de gerar um número expressivo de novos 

produtos ou processos para o mercado mundial são mais competitivos, podendo obter 

vantagens de custo e de preço em relação aos seus concorrentes.  

A dinâmica mundial exige que as economias nacionais busquem investir em P&D, 

Ciência e Tecnologia e na capacitação da sua força de trabalho, pois esses mecanismos 

constituem a base para o desenvolvimento de uma política de promoção à inovação 

tecnológica – que se configura como uma estratégia que pode levar os países a alcançarem 

maiores níveis de competitividade. E, guiará as economias nacionais na direção do 

crescimento e desenvolvimento econômico sustentado.   

É importante inserir a questão regional na agenda de todas as entidades participantes 

do Sistema Nacional de C, T & I (SICSÚ, 2004). No entanto, o trabalho não deve ficar apenas 
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sob o domínio das regiões, ao contrário, deve ser generalizado. E, realizado a partir da 

cooperação dos diversos agentes envolvidos na discussão acerca da ciência, tecnologia e 

inovação. Conforme o Oslo Manual da OECD (2005), o desempenho inovador das empresas 

pode ser influenciado pela presença de instituições locais de pesquisa pública, grandes 

empresas dinâmicas, aglomerações de indústrias, capital de risco e um forte ambiente 

empresarial.  

Sicsú (2004) salienta que dada a importância da inovação para o processo de 

desenvolvimento da nação e, levando em conta as fragilidades observadas nas estruturas das 

regiões menos desenvolvidas do país em direção a inovação, sejam estruturas físicas ou de 

recursos humanos, dificulta o projeto de crescimento da nação como um todo, incluindo os 

fortes rebatimentos nas regiões não periféricas.  

O autor ainda enfatiza a necessidade de construir ou consolidar sistemas regionais de 

inovação capazes de cooperar com o desenvolvimento das diferentes regiões. A preocupação 

básica é evitar que a base técnico-científica nacional seja concentrada em algumas poucas 

regiões, além disso, devem-se criar ambientes em diversos subespaços, para a inserção de um 

sistema de inovação e aprendizagem que contribua para as vantagens competitivas, 

possibilitando que se atinja um maior desenvolvimento regional. 

No entanto, deve-se levar em consideração que regiões periféricas, como o Nordeste, 

dispõem de uma pequena capacidade e autonomia de gestão tecnológica em sua base 

produtiva (SICSÚ, 2004). O que torna mais urgente a criação de um sistema regional de 

inovação e aprendizagem. Essa discussão não é tão recente, segundo Sicsú (2001), no ano 

2000 foram discutidas propostas para o desenvolvimento do setor de C&T na região Nordeste. 

A partir de tais discussões foi realizado um trabalho para se analisar a situação dos estados 

nordestinos no setor. 

O Estado do Pernambuco apresentou boas propostas para o setor de C&T. Em sua pauta 

tinha como objetivo a incorporação da gestão da inovação tecnológica como um fator 

primordial em seu planejamento. E, em uma visão mais ampla objetivava difundir e 

comercializar tecnologias relevantes para o desenvolvimento sustentado de suas atividades 

econômicas. Nesse sentido, o desafio das políticas de incentivo ao desenvolvimento era 

disseminar tecnologias para modernizar, inovar e tornar as cadeias produtivas dinâmicas de 

todas as áreas de desenvolvimento do Estado mais competitivas, por meio da transferência de 

tecnologia e prestação de serviço técnico especializado para as empresas e os indivíduos 
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(SICSÚ, 2001). 

Em termos de capacitação tecnológica para a inovação, segundo Sicsú (op. cit), a 

proposta era trabalhar de forma associativa a capacitação dos recursos humanos e os 

processos de inovação tecnológica e transferência de tecnologia, a fim de obter resultados 

mais satisfatórios.  A partir desta estratégia buscava-se capacitar o trabalhador e dar-lhe 

chance de inserir-se no mercado – com maior nível de qualificação.  

As políticas de incentivo as atividades do setor de C&T em Pernambuco prosperaram, 

hoje o Estado é um dos mais desenvolvidos do País, cuja capital é uma das maiores 

metrópoles brasileiras. Seu potencial para o desenvolvimento de tecnologias avançadas pode 

ser verificado através da implementação do Arranjo Produtivo Local – APL voltado para a 

produção de software - o Porto Digital (FERREIRA, 2008), bem como implantação da 

refinaria Abreu e Lima da empresa Petrobras, entre outras obras.  

De acordo com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco (FACEPE) (2010), com vistas em impulsionar o desenvolvimento tecnológico no 

Estado, em 16 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei nº 13.690, Lei da Inovação 

Tecnológica do Estado de Pernambuco, estabelecendo medidas que visam estimular a 

pesquisa científica e tecnológica e a inovação no espaço produtivo, objetivando promover a 

capacitação em ciência, tecnologia e inovação, bem como o equilíbrio regional e maiores 

chances para o Estado alcançar um desenvolvimento econômico e social sustentável. 

A partir dessa Lei foi criado o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de 

Pernambuco, que entre outras medidas, visa promover a articulação e a orientação estratégica 

das atividades dos vários órgãos públicos e privados que trabalham direta ou indiretamente 

em ações voltadas para ciência, tecnologia e inovação no Estado e viabilizar a construção de 

meios qualificados de apoio à inovação tecnológica (FACEPE, 2010). 

Quanto aos mecanismos de fomento à ciência, à tecnologia e à inovação, de acordo com 

a FACEPE (2010) e a SECTMA (2010), a Lei visa: 

 Priorizar, nos municípios localizados no interior do Estado, ações direcionadas a 

apoiar os arranjos produtivos locais, com ações de pesquisa e desenvolvimento e 

capacitação tecnológica. 

 Garantir tratamento distinto e favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte e empreendimentos solidários. 

 Dar preferência, na aquisição de bens e serviços pelo poder público, às empresas que 
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invistam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Estado. 

Nesse contexto de busca e fomento ao desenvolvimento tecnológico, econômico e 

social, vale destacar, neste trabalho, alguns mecanismos de incentivo ao desenvolvimento 

tecnológico e a inovação no Estado: Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas, o PAPPE-

Subvenção, este programa é realizado como uma parceria entre a FINEP e a FACEPE, 

objetivando estimular a inovação em Pernambuco, através da interação entre pesquisadores e 

empresas; Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR), cujo 

objetivo é prover o Estado com pesquisadores atuantes na área de CT&I; e o Programa 

Inovar-PE, constituído por meio de parceria entre a FACEPE e a FINEP, visa dar apoio à 

formação de recursos humanos, inovação nas empresas e meio ambiente (PROINOVA, 2010).  

 

2.5. Inovação na indústria da construção civil  

 

A indústria da construção civil é um setor cuja cadeia produtiva é bastante complexa, 

envolvendo desde a indústria de mineração até chegar ao consumidor final (SEBRAE-MG, 

2010).  

De acordo com Rutten et. al. (2009), a indústria da construção caracteriza-se pela sua 

cadeia de suprimentos altamente fragmentada, o conhecimento, os materiais, as tecnologias e 

as habilidades estão dispersos entre diversas organizações.  

Conforme a FGV - Fundação Getúlio Vargas (2005) o setor da construção propriamente 

dito, é formado pelos empreendimentos em edificações, obras de engenharia e de 

infraestrutura, preparação do terreno e construção autônoma. Especificamente, este setor é 

divido em dois subsetores, o de edificações, envolvendo atividades como a construção de 

prédios residenciais ou comerciais, condomínios, habitações em geral, complexos hoteleiros, 

etc., e de construção pesada, que produz obras de maior porte, como estradas, pontes, usinas, 

barragens, saneamento, etc. (SEBRAE-MG, 2005; CNAE, 2010).  

Sendo esse setor segmentado de acordo com diferentes tipos de produtos, a demanda 

por edifícios e infraestruturas varia com as atividades e os ciclos de investimento. Em 

diversos segmentos de mercado, as atividades são guiadas pela demanda, principalmente 

quando são necessárias grandes instalações e infraestruturas complexas (GANN & SALTER, 

2000). 

A construção de edifícios em termos tecnológicos, avança através da criação ou 
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melhoramentos em materiais e componentes, processos operacionais e métodos 

organizacionais como o planejamento, a administração e o controle das operações 

construtivas (SABBATINI & AGOPYAN, 1991). 

Neste segmento, os componentes melhorados e tecnologias surgem de forma constante. 

A exemplo, cita-se os sistemas atuais de segurança e subsistemas de comunicações em 

edifícios (TANGKAR & ARDITI, 2000), conforme os autores essas melhorias são 

significativas em relação aquelas existentes a alguns anos atrás. Ademais, a mecanização das 

tarefas de construção proporcionou redução de custos nas atividades da construção, pela 

redução das horas de trabalho. 

Essas melhorias realizadas a partir do emprego de novas tecnologias ou melhoramentos 

naquelas já existentes, configuram-se como inovação tecnológica. Entretanto, estas inovações 

não ocorrem por acaso, existem vários condicionantes que levam uma empresa a inovar. 

Neste contexto, Tatum (1986) afirma que as condições competitivas e as demandas dos 

clientes impactam na demanda por inovações tecnológicas na construção civil. 

Adicionalmente, em seu trabalho, o autor indica alguns fatores que influenciam a inovação, 

bem como barreiras para essas inovações. Como fatores favoráveis o autor destaca a estrutura 

de mercado, o tamanho da empresa, e estágio de desenvolvimento da firma, produto e 

características do mercado, relação entre produto e processo de manufatura, empreendedores 

líderes e prioridades da gerência. Dentre as barreiras o autor destaca: relutância ao 

investimento; ciclicidade econômica e sazonal; papel dos fornecedores; e barreiras 

competitivas.  

Ademais, outras condições nos mercados de construção levam ao aumento da procura 

de inovação e avanço tecnológico. Destacando-se: a complexidade das instalações; o ensejo 

dos proprietários em obter o maior rendimento possível a partir de seus investimentos nas 

instalações construídas; e a visão de longo prazo da concorrência estrangeira, investindo em 

pesquisa para desenvolver tecnologias de construção avançadas a fim de conseguir vantagens 

competitivas (TATUM, 1989). 

Gann e Salter (2000) corroboram com a visão de Tatum (1986; 1989) de que a demanda 

influencia na decisão de inovar, quando enfatiza que entre os vários fatores que podem levar 

ao processo de inovação no setor da construção, destaca-se a demanda por tipos de edifícios e 

estruturas radicalmente novos. Conforme o autores, entre os anos 1980 e 1990, a procura por 

novos tipos de edifícios deveu-se a difusão da tecnologia da informação e comunicação, 
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novos métodos de produção e crescimento do setor de serviços. Ademais, existem outros 

fatores que pressionaram a busca pela inovação nesse setor, quais sejam: a globalização dos 

mercados e produção; o surgimento de novas regiões de crescimento econômico em torno do 

Pacífico e na China; e pressão de proprietários de grandes instalações para melhorar a maneira 

em que os projetos complexos de engenharia e construção são entregues, de modo que seja 

realizada a entrega dentro do prazo, do orçamento e com qualidade. É também interesse 

desses proprietários melhorar as características de desempenho do ciclo de vida e aumentar a 

flexibilidade para atender mudanças súbitas na demanda (GANN, 2000). 

Bossink (2004) apresenta outros fatores impulsionadores de inovação na construção, os 

quais podem ser distinguidos e classificados em quatro categorias diferentes: a pressão 

ambiental, capacitação tecnológica, intercâmbio de conhecimentos e a fronteira que abrange. 

Em um estudo realizado na indústria da construção holandesa o autor identificou que esses 

mecanismos são utilizados pelos gestores, clientes, arquitetos, consultores e empreiteiros para 

estimular e facilitar os processos de inovação. 

O autor destaca que: a pressão ambiental diz respeito a pressão que é exercida por 

instituições e organizações para forçar e estimular outras instituições e organizações a elevar 

sua capacidade de inovação (1);  a capacidade tecnológica representa a evolução no domínio 

das tecnologias que permitem  às instituições e organizações do setor da construção 

experimentar, e, realmente fazer uso de aplicações e métodos inovadores nos seus projetos de 

construção (2); o intercâmbio de conhecimento concerne ao desenvolvimento e a partilha de 

conhecimentos e experiências dentro e entre as organizações de que é preciso inovar (3); e a 

fronteira que abrange representa a capacidade das instituições e organizações coinovar com 

outras instituições e organizações (4). 

Nam & Tatum (1992) em uma análise realizada a partir do resultado de uma pesquisa 

com 10 companhias da construção civil localizadas nos Estados Unidos, que obtiveram 

sucesso na introdução de inovação, observaram que a maioria das inovações analisadas foram 

resultantes da adoção e modificação de tecnologias existentes, usadas em outras áreas, bem 

como de melhoramentos de tecnologias usadas anteriormente por profissionais da área em 

projetos anteriores. Na maioria dos casos analisados as inovações são descritas como 

transferência de tecnologia e melhoramentos de tecnologias já conhecidas. As atividades de 

P&D são consideradas desnecessárias e de luxo por muitos gestores da indústria da 

construção.  
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Um dos motivos que levam os construtores a evitar a inovação é sua mentalidade 

conservadora (TANGKAR & ARDITI, 2000). Visto que, falta aos envolvidos com a 

construção entendimento consistente acerca da gestão da inovação (HARTMANN, 2006).   

Algumas características percebidas nas empresas da construção civil podem explicar o 

caráter conservador dessas empresas em relação à inovação. Dentre tais características Barlow 

(2000) e Pries e Janszen (1995) apud Blayse e Manley (2004) destacam a durabilidade das 

estruturas das construções. Conforme os autores, essa particularidade implica duas 

consequências negativas para a inovação. A primeira consequência é a criação de preferência 

por técnicas experimentadas e testadas. A outra diz respeito a longevidade dos edifícios e 

infraestruturas locais que pressionam os fornecedores para manter estoques de peças de 

reposição durante um longo período de tempo, reduzindo o incentivo ao desenvolvimento de 

novos produtos. Além disso, o grande número de atores envolvidos em determinado projeto 

também implica em problemas no que concerne a introdução de inovação. 

Em uma indústria de sistemas complexos como é o caso da construção civil, as 

empresas precisam contar com as capacidades de outras empresas para inovar, a produção de 

inovações pode ser facilitada por certo grau de cooperação permanente entre os interessados 

com o desenvolvimento de produtos, processos e projetos (BLAYSE & MANLEY, op. cit.). 

Os cooperadores de inovação podem ajudar a organizar a cooperação e o crescimento 

do conhecimento para alcançar os resultados da inovação. Este grupo de participantes da 

indústria inclui instituições profissionais, universidades e outras instituições de ensino 

superior, institutos de pesquisa na construção e na academia, pesquisadores individuais, 

fabricantes, fornecedores, proprietários e trabalhadores (SLAUGHTER, 1998; BLAYSE & 

MANLEY, op. cit.). 

Neste contexto, em meio a condicionantes, dificuldades e formas de introdução de 

inovação na construção civil, vale destacar alguns benefícios advindos da inovação, afora 

aqueles já citados como a redução do custo e tempo de trabalho, cita-se o melhoramento 

técnico, qualidade dos produtos oferecidos, melhor desempenho das atividades, etc. 

(SLAUGHTER, 1998). 

  

2.5.1. Inovação na indústria da construção civil no Brasil 

 

No Brasil, o setor da construção civil tem um papel significativo em termos econômico 
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e social, devido sua elevada capacidade de absorver mão de obra, e, por conseguinte, gerar 

emprego e renda. 

Essa indústria, especialmente, o subsetor de edificações, é muitas vezes aludida como 

exemplo de setor atrasado, com baixa produtividade e elevados indicadores de desperdícios de 

recursos, e, em comparação com as demais indústrias de transformação, esse setor, em geral, 

apresenta um desempenho inferior (SAURIN & FORMOSO, 2003 ). 

Tzortzopoulos & Formoso (2003) afirmam que o projeto de edificações apresenta fortes 

problemas gerenciais. Centenas de decisões são requeridas mesmo quando se trata de 

produtos não muito complexos, além disso, apresentam-se diversas interdependências entre 

estas decisões. Adicionalmente, decisões precisam ser tomadas de forma rápida e muitas 

vezes com informações incompletas. Outro problema que merece destaque é o grande número 

de pessoas envolvidas nesse processo, como arquitetos, gerentes de produção, projetistas de 

estruturas e sistemas elétricos e hidráulicos e consultores de marketing, tornando ainda mais 

complexa as tomadas de decisões nesta área. 

Na indústria da construção civil a alta rotatividade da mão de obra, dificuldades de 

financiamento, falta de local fixo para produção (COZZA, 2005) e a mobilidade interna tanto 

dos canteiros como de trabalhadores, não apenas os supervisores e engenheiros, mas também 

os mestres de obras deslocam-se entre diferentes canteiros, que nem sempre são montados nas 

mesmas proximidades (SOUZA & AMORIM, 2003) são fatores que diferenciam essa 

indústria das demais indústrias de transformação.  

Outras características inerentes a essa indústria são: sua elevada capacidade de absorver 

mão de obra, não apenas aquela pouco qualificada, apesar dessa perfazer a maior parte; 

dependência em relação a renda interna e as condições de créditos; e  níveis de 

competitividade e produtividade abaixo daqueles observados em outros países – em termos 

tecnológicos, de gestão e existência de problemas relacionados a padronização e ao 

cumprimento de normas técnicas (SEBRAE - MG, 2005).  Além disso, de acordo com Pereira 

(2008, p. 38), no que diz respeito a tecnologia, neste setor a aprendizagem é contínua e 

prevalece frente à inovação, configurando um “campo técnico-produtivo” tardio e pouco 

propício a mudanças. 

Sob essa ótica, verifica-se que este ramo da economia brasileira é carente de maiores 

estímulos, com relação a políticas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Segundo 

Castro (1999 apud Pereira, 2008), estudos mostram que, devido ao perfil do modo de 
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produção, a cadeia produtiva da construção deveria ser qualificada como geradora de mão de 

obra especializada. Diante desta declaração Pereira (op. cit.) afirma que, em paralelo a tais 

estudos, o setor foi criticamente rotulado como atrasado no processo produtivo e no processo 

de trabalho.  

Esse atraso é caracterizado pela base manufatureira, a deficiência na mecanização, 

perdas dos materiais de construção, forte absorção de mão de obra, a baixa concentração 

industrial, a não padronização dos produtos e preocupação com o custo (CASTRO 1999 apud 

PEREIRA, 2008).  

Desse modo, dado que a indústria da construção no Brasil é um setor que apresenta 

expressivas ineficiências produtivas, a expectativa de reduzirem-se os custos das obras a partir 

de melhora na eficiência impactaria positivamente na perspectiva de redução do custo dos 

investimentos no país. Com vistas em atender estas perspectivas, o Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H) vem desempenhando um 

importante papel na promoção de avanços na qualidade e produtividade da construção 

habitacional, a fim de aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos pelo setor 

(SEBRAE-MG, 2005).  

Na construção civil o progresso técnico resulta da utilização de máquinas mais 

modernas, da adoção de novos insumos e de mudanças nos processos construtivos. Porém 

esse setor mostra-se pouco inovativo, com a introdução e propagação de processos 

construtivos mais eficientes originados na construção popular, que apresenta reduzidas 

possibilidade de ganhos a partir da especulação, ao contrário do que se verifica no mercado de 

imóveis de maior porte, que detêm grande possibilidade de obtenção de ganhos através da 

valorização de terrenos e diferenciação artificial do produto. Devido, a pouca capacidade de 

ganhos a partir da especulação, a construção popular procura obter vantagens por meio da 

introdução de novos métodos, economia de escala e da padronização (SEBRAE-MG, op. cit.). 

Essa linha de raciocínio corrobora com a visão de Abiko (2002 apud Pereira, 2008) de 

que os maiores ganhos na construção são conseguidos através da comercialização em 

detrimento da produção, e, que isto, explica a falta de incentivo em inovação tecnológica.  

Pereira (2008) apresenta algumas características específicas do setor que são delineadas como 

obstáculos para seu progresso tecnológico, quais sejam:  

 A falta de padronização das construções devido às características peculiares do 

terreno, usuários e percepções. 
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 Demora na obtenção do retorno do investimento inicial. 

 Uma cadeia produtiva formada por muitos agentes, falta de uma coordenação entre os 

mesmos e variação destes agentes a cada novo empreendimento.   

 Mão de obra caracterizada pelo baixo grau de qualificação profissional, abundância e 

alta rotatividade. 

Mascaró (1992 apud Pereira, 2008) enfatiza que a carência habitacional associada ao 

fracasso dos programas governamentais, levou a comunidade acadêmica a concluir que a 

chave para a produtividade e o barateamento da construção está assentada na tecnologia. 

Ademais, Pereira (op. cit.) afirma que o meio acadêmico consagrava o Estado como o único 

caminho para se chegar ao desenvolvimento tecnológico, dado que os setores industriais não 

teriam recursos para investir, priorizando a importação de tecnologia. 

A autora ainda afirma que tais discussões permitiram o aparecimento de mudanças no 

setor, mesmo que de forma lenta e gradual, bem como a introdução de novas tecnologias. 

Fabricio (2002) mostra que a preocupação com o desempenho do setor começou a ganhar 

força nos anos oitenta, devido à crise financeira ocorrida na época, que atingiu todos os 

setores da economia e, levou ao fechamento do BNH, principal órgão de financiamento 

habitacional do Governo, em 1986. 

Nos anos 1990, o cenário da construção civil no Brasil foi transformado por meio de 

investimentos estatais e privados no setor, que possibilitaram uma evolução tecnológica mais 

“sensível e sofisticada”, em conjunto com os processos de gestão da qualidade e maior 

integração da cadeia produtiva (SILVA, 2005, p.13). Diante desse novo cenário, 

impulsionado pela abertura comercial, aportaram no Brasil grandes empresas do ramo, seja 

diretamente seja por meio de associação com empresas nacionais, tais empresas trouxeram 

consigo novos equipamentos, tecnologias com certificação e novos métodos de 

comercialização (ROCHA, 1997). 

Dentro desse contexto, a partir de 1995, vem se verificando a introdução de novas 

tecnologias nos canteiros de obras, como os painéis pré-fabricados para fachadas, shafts, dry-

wall, banheiros prontos, estruturas metálicas, concreto de alto desempenho, entre outras 

tecnologias (COZZA; LINO, 2005). 

Essas transformações possibilitaram observar passíveis facilitadores de inovação, que 

vem afetando a construção de edificações: 

 Mercado mais competitivo, a partir da abertura comercial, possibilitando reduções nos 
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custos dos empreendimentos (BARROS, 1998; FABRICIO, 2002). 

 Consumidores mais exigentes, pressionando as empresas na direção do 

desenvolvimento de produtos capazes de suprir suas aspirações em termos de 

qualidade (FABRICIO, 2002). 

 Grandes construtoras antes voltadas a construção pesada, voltaram-se para a produção 

de edifícios, bem como mudanças junto a fornecedores de materiais, componentes e 

equipamentos (BARROS, 1998). 

 Mão de obra mais esclarecida, que passa a ter maior organização sindical e menor 

disponibilidade (PEREIRA, 2008). 

 

Diante desse novo perfil para o qual se direciona o mercado brasileiro da construção, a 

partir da segunda metade dos anos noventa, a estratégia de gestão da qualidade ganhou espaço 

nas construtoras de edifícios, a partir da valorização dos certificados de qualidade ISO 9001 e 

ISO 9002 pelo mercado, bem como, com a introdução dos programas setoriais da qualidade 

(Qualihab e PBQP-H) (FABRICIO, 2002). 

Nesse contexto, as médias e grandes empresas construtoras, com ênfase naquelas 

localizadas nas regiões metropolitanas, tiveram que se adequar aos novos processos de gestão 

e de gerenciamento para ficarem em conformidade com os programas de qualidade (FARIA, 

2005). Além disso, conforme Fabricio (2002) diversas empresas se enquadraram nesses 

programas visando obter melhorias nos processos produtivos e alcançar uma maior 

competitividade no mercado. 

Estas mudanças serviram de impulso na direção de melhorias tecnológicas no setor da 

construção. De acordo com Abiko (2003), a tecnologia moderna de construção é dirigida por 

construtores e empresários que usam o conhecimento técnico e científico para desenvolver 

seus sistemas e processos construtivos. No que concerne a organização adota-se uma estrutura 

de gerenciamento centrado cujo papel é solucionar os problemas básicos da obtenção da 

matéria prima à venda do produto, incluindo a construção, montagem e acabamento de todas 

as unidades. Esta organização é rigorosa e impõe limites bem definidos às ações de todos os 

seus membros.a 

As coordenações demandam pessoas formadas, que compõe uma equipe de tomada de 

decisão isolada e distanciada da grande massa dos trabalhadores. É dada atenção à 

organização formal da construção tanto no escritório como no canteiro de obras. Nesse 
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processo, dá-se ênfase a mecanização como substituta da mão de obra pelas máquinas, 

permitindo uma maior produtividade no sistema. Assim as atividades manuais restantes 

especializam-se, elevando ainda mais esta produtividade através da execução de tarefas 

específicas (ABIKO, 2003). 

Estas peculiaridades assumidas pela indústria da construção dentro do contexto de um 

modelo de produção baseado em tecnologias modernas não é característico apenas deste setor. 

Na verdade, estas mudanças são resultantes do processo de globalização da economia 

mundial. 

Para se manterem competitivas neste mercado, seguindo as regras ditadas pelo padrão 

de concorrência vigorante, o processo moderno da construção necessita, segundo Abiko (op. 

cit.), de uma estrutura de capital intenso, uma vez que utiliza equipamentos de produção, de 

transporte e de montagem e com alguma facilidade, faz com que se reduza a perda de tempo 

ocasionada por mau tempo e por condições improvisadas de trabalho ao utilizarem elementos 

pré-fabricados.  

Apesar da necessidade de inovar para se manter competitivo no mercado, acompanhar 

a evolução da economia e, atender as demandas de consumidores cada vez mais exigentes, a 

inovação na construção não é algo simples de se verificar. Conforme Abiko (op. cit.), existe 

dificuldade em inserir qualquer inovação tecnológica na construção civil, seja em processo ou 

produto, visto que este setor é resistente a mudanças. O autor salienta ainda que, uma das 

causas dessa ocorrência, principalmente no setor habitacional, pode estar relacionada com a 

questão da tradição cultural, na qual as pessoas se apegam a uma determinada forma de 

morar, que evolui muito lentamente ao longo dos séculos.  

Nas palavras de Azuma et al. (2007, p. 4), o setor da construção civil no processo de 

inovação tecnológica, utiliza o projeto como elemento estratégico. Para os autores, a inovação 

na indústria da construção é determinada por outros setores industriais. Condição esta que 

provocou alterações na área de projetos de edificações. Os projetistas devem congregar 

critérios de qualidade aos projetos e buscar serem mais competitivos. Assim, tiveram que se 

adaptar às “inovações referentes à flexibilidade dos produtos na fase de projeto e da 

elaboração deste com uso intenso das novas tecnologias de informação”. 

Outras mudanças exigidas no processo de projeto para edificações é que as atividades 

sejam desenvolvidas por equipes multidisciplinares e que o conjunto dos projetos seja 

desenvolvido através da elaboração de projetos do produto, projetos para a produção, bem 
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como, sejam realizadas melhorias no grau de detalhamento do projeto (NOVAES, 1998).  

Além disso, é importante destacar o uso de ferramentas computacionais como meios 

significativos para a melhoria da qualidade dos projetos de edificações. Citam-se como 

exemplo, os sistemas Computer Aided Design – CAD (AZUMA et al., 2007) . 

Manzione (2005) enfatiza que no sentido estrito o processo de inovação tecnológica na 

construção é percebido, quando as evoluções tecnológicas tornam-se visíveis, principalmente, 

no desempenho e na qualidade dos edifícios. O autor, ainda salienta que os esforços para 

inovar, devem abranger além da pesquisa de desenvolvimento, a criação e validação pelo 

mercado e a racionalização do sistema produtivo em sua completude, incluindo todos os 

agentes da cadeia produtiva. 

O autor salienta ainda, que a natureza da inovação tecnológica verificada, nesse 

contexto, isto é, envolvendo racionalização e abrangendo a cadeia produtiva em sua 

totalidade, configura-se como inovação incremental, visto que, ocorre corriqueiramente, 

dentro do processo produtivo. 

Amorim (1996) ressalta que no sentido rigoroso às inovações tecnológicas de produtos 

para a produção de edifícios ou equipamentos e processos de fabricação ficam a cargo dos 

fornecedores, e, que cabe as empresas construtoras as inovações nas técnicas organizacionais, 

que guiam o processo. Entretanto, o autor afirma que esta distinção de tarefas inovativas não é 

absolta, dado que existe interdependência entre a tecnologia e as formas organizacionais, isto 

é, muitas vezes as organizações podem está preparadas para receber as novas tecnologias e 

processos, mas outras vezes não, havendo a necessidade de alterar a organização para o 

recebimento da inovação. 

De modo geral, o perfil de inovação tecnológica verificado na construção civil 

brasileira, em especial, na produção de edifícios corrobora com a revisão da literatura 

realizada na seção anterior, em que foi apresentado resultados de estudos de inovação na 

construção realizados em outros países, os quais identificaram que a inovação nesse setor é 

realizada através da transferência de tecnologia já existente em outras empresas. 

 

2.6. Síntese Conclusiva 

 

Em meio ao cenário de competitividade crescente, observado no Brasil a partir da 

década de noventa, se faz necessário que as empresas busquem cada vez mais desenvolver 
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estratégias que as permitam manter ou elevar a sua participação no mercado. Neste sentido, a 

inovação desponta como o caminho para levar as firmas a atingir tal objetivo. 

Entretanto, inovar não é uma tarefa fácil, bem como apresenta riscos e incertezas, que 

podem ser muito elevados, dependendo da quantidade de recursos que seja despendido no 

processo de inovação. Dentre os fatores que leva ao entendimento de que o processo de 

inovação transmite o temor de riscos e inspira incertezas quanto ao resultado esperado, 

destacam-se: a incerteza quanto a obtenção de um resultado positivo a partir desse processo; a 

possibilidade de não aceitação, pelo mercado, dos produtos e processos concebidos a partir da 

inovação;  e os investidores não conseguem antecipar a reação dos competidores quanto aos 

investimentos em desenvolvimento tecnológico. 

O processo de inovação, no Brasil, está sendo inserido de forma gradativa na cultura 

das empresas. Além disso, devido aos riscos e as incertezas inerente a esse processo, vale 

ressaltar a necessidade de fomento à inovação no País. Foram implementados no Brasil vários 

programas de fomento à inovação, que objetivam fornecer apoio público às empresas 

industriais que realizam atividades inovativas, principalmente, as atividades de P&D. Dentre 

os programas desenvolvido para dar apoio à inovação destaca-se: o CNPq; a Capes; a Finep; a 

Lei da Inovação; a Lei do Bem; a PITCE; e a PDP.  

Observando os incentivos à inovação, que vem sendo realizados no Brasil nas últimas 

décadas, é possível entender que se está tentando criar no País um sistema nacional de 

inovação, seguindo os preceitos da teoria neoschumpeteriana. Isto é, um sistema formado por 

instituições públicas e privadas, cujas atividades e interações iniciam, modificam e difundem 

novas tecnologias.  

Nesse contexto, salienta-se que se faz necessário o incentivo a atividades inovativas, 

pelo fato de que países com sistemas nacionais de inovação capazes de gerar um número 

expressivo de novos produtos ou processos para o mercado mundial são mais competitivos, 

podendo obter vantagens de custo e de preço em relação aos seus concorrentes.  

No que concerne a construção civil, observou-se a partir da revisão da literatura que 

esse segmento da economia é pouco inovativo, entre outros fatores devido a questões culturais 

e a própria dinâmica do setor. Na construção de edifícios, por exemplo, os produtos são 

projetados para ter uma vida longa, implicando na manutenção de estoque de alguns tipos de 

componentes para manutenção dos mesmos, dificultando a entrada de inovações no setor.  

No entanto, apesar desse setor ser considerado como pouco inovador verifica-se que no 



Capítulo 2 Base Conceitual 

38 

 

que diz respeito a construção de edifícios, se está inovando no projeto, através de técnicas 

computacionais modernas, a fim de atender as aspirações dos clientes, que estão cada vez 

mais exigentes. 
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3.  O SETOR DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL 

 

Neste capítulo busca-se caracterizar o setor da construção civil no Brasil através de um breve 

histórico do setor no País, de uma discussão sobre alguns aspectos econômicos e sociais, bem como 

se procura fazer a caracterização tecnológica do subsetor de edificações. É importante fazer a 

caracterização do setor da construção para analisar a relevância desse setor em termos econômicos e 

sociais para o País, assim como conhecer mais sobre o mercado dessa indústria, a fim de justificar a 

necessidade de maiores investimentos em inovação tecnológica nesse ramo. 

 

3.1. Panorama do setor no Brasil 

 

A indústria da construção civil começou a ganhar destaque como atividade industrial na 

economia brasileira a partir da década de 50 com o ciclo de crescimento e desenvolvimento 

econômico apresentado pelo país. 

Nas décadas de 1950 e 1960 foram criados grandes empreendimentos no Brasil, por 

exemplo, a SUDENE, rodovias e hidrelétricas na região Nordeste. Por conta destas iniciativas 

foram fundadas na região duas das maiores empresas do setor da construção civil do país, a 

Norberto Odebrecht na cidade de Salvador, em 1944 e a pernambucana Queiroz Galvão (QJ), em 

1953 (CAMPOS, 2008).  

No Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek (JK), houve grande privilégio para 

obras de infraestrutura como os setores de transporte e elétrico. Naquela época foram realizados 

vultuosos investimentos no setor rodoviário, em 1961 a extensão da rede rodoviária chegou a 

499.550 quilômetros, foi durante esse governo que as empreiteiras nacionais se fortaleceram na 

economia nacional (FERRAZ FILHO, 1981).  

Mesmo obtendo ascensão através da construção de rodovias não foi essa área que ofereceu 

maiores ganhos as empreiteiras, conforme Campos (2008), foi a construção de hidrelétricas e 

barragens que fez com que as empresas de construção se consolidassem no mercado. Neste 

contexto, ainda no governo JK, ocorreu a construção de duas grandes hidrelétricas, as de Furnas e 

de Três Marias que, juntamente com outros projetos aumentaram em 65% a produção energética 

nacional.  

O autor salienta que a construção pesada no país alavancou o setor. Na construção da 
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Petrobras, por exemplo, muitas das firmas do ramo da construção prestaram serviços auferindo 

grandes lucros. Visto que, nesse caso, uma grande estrutura foi erguida como prédios, refinarias, 

plataformas, estradas, bem como a perfuração de poços de petróleo e gás no mar e na terra. 

Outras medidas que ajudaram a alavancar o setor da construção no Brasil foram a criação do 

BNH (Banco Nacional de Habitação) (SILVA, 2005) e a encomenda de grandes obras às 

empreiteiras, no período ditatorial. 

Além do BNH as grandes obras realizadas a partir de 1964 foram condicionantes do bom 

desempenho apresentado pelas empresas da construção. Nesse contexto, as hidrelétricas foram os 

grandes motores que impulsionaram esse ramo, mesmo tendo como foco maior a geração de 

energia. O cume da construção de hidrelétricas foi alcançado com a usina Itaipu, a maior 

fornecedora de energia do mundo em atividade até hoje. Além da construção da hidrelétrica no rio 

Paraná destacam-se as usinas de Tucuruí I e II, Ilha Solteira, Xingó, Paulo Afonso IV e Itumbiara. 

Ademais, na ocasião, foram realizadas outras grandes obras como a construção das linhas de metrôs 

urbanas, estádios, pontes, túneis, usinas nucleares, etc. (MANTEGA; MORAES, 1991: 59-71 apud 

CAMPOS, 2008). 

Por meio da figura 3.1 pode-se observar esquematicamente um resumo da evolução histórica 

da indústria da construção no Brasil. 

 

Figura 3.1. Histórico recente da indústria da construção civil no Brasil 

Fonte: Nascimento & Santos (2003) 

Com base na figura 3.1 verificam-se as grandes mudanças ocorridas na indústria da 

construção civil a partir de 1960, afora os empreendimentos já citados, destaca-se a criação de 

Brasília, outro grande empreendimento do Plano de Metas, ademais essa indústria ainda perpassou 

por outro período de austeridade, o Milagre Econômico (1968-1973). A partir de meados da década 
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de 1970 a economia do país entrou em recessão, situação agravada nas décadas de 1980 e 1990 com 

os elevados índices de inflação e a estagnação econômica. Entretanto, com a abertura comercial 

observada no País no início da década de 1990 a indústria da construção inseriu-se em um cenário 

mais competitivo, de maior desenvolvimento logístico, bem como desenvolvimento sustentável 

seguindo a tendência mundial que vem se mantendo vigente. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio Mello & Amorim (2009) afirmam que na última 

década, a indústria da construção civil vem passando por uma grande transformação, saindo de um 

longo enfraquecimento, com poucos investimentos, para um período com grandes obras em curso e 

fortes investimentos imobiliários. Nos últimos anos, esta mudança foi impulsionada, por meio de 

investimentos públicos, criação de diversas leis que facilitam a retomada de imóveis em caso de 

inadimplência e esforços do PBQP - H, que disseminou os conceitos de gestão de qualidade.   

 

3.1.1. Aspecto socioeconômico 

 

Conforme Teixeira (2002), o setor da construção civil contribui significativamente para a 

economia do país, em 2000, o construbusines
1
 movimentou R$ 153 bilhões, enquanto o setor da 

construção sozinho contribuiu com 9,12 % para a geração do PIB, adicionando o montante de R$ 

88,227 bilhões à economia. 

Em termos de investimentos a participação da indústria da construção é também bastante 

elevada. Em 2000, os investimentos em construção contabilizaram cifras de R$142 bilhões, 

representando uma participação expressiva nos investimentos globais do Brasil (COMISSÃO DE 

ECONOMIA E ESTATÍSTICA DA CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO, 2002). 

Em 2001, o setor de construbusiness foi responsável por 15,6 % do PIB (Produto Interno Bruto) 

do País. Já o setor da construção, abarcando edificações e construção pesada, respondeu por 

aproximadamente 10,3% do PIB e, dentro da construção de edificações, a estimativa era de que a 

construção de obras residenciais respondesse por valores entre 6% a 9% do PIB nacional (MDIC, 

2003).  

Nos anos de 2002 e 2003, a participação da indústria da construção no PIB do País foi de 7,96%  

                                                 

1
 O Construbusiness abarca o setor de construção, o de materiais de construção e o de serviços ligados à construção 

(MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2003). 
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e 7, 23%, respectivamente e movimentou R$ 100,952 bilhões, descontados os impostos indiretos 

líquidos e as margens de transporte e comercialização (TEIXEIRA & CARVALHO, 2006). Já em 

2004 a participação desse setor na economia brasileira foi de 5,1% (Associação Brasileira da 

Indústria de Materiais de Construção – Abramat, 2007).  

   Do lado da demanda, o consumo de bens intermediários pela empresas construtoras formais 

em 2004 foi de R$ 44,6 bilhões. No total das despesas intermediárias, destacam-se as compras de 

materiais de construção, que somaram R$ 22,8 bilhões nesse ano. No que diz respeito ao custo total 

das obras ou serviços da construção, incluindo as despesas indiretas e com a mão de obra, os gastos 

com materiais representaram cerca de 28,3%, em média, no País (Abramat, 2007). 

Outro fator que implica na importância do setor de construção civil para a economia brasileira 

é sua contribuição para a balança de serviços do País. Conforme Campos (2008), em 2004, as 

exportações de serviços das firmas de engenharia brasileiras atingiram a cifra de US$ 2,3 bilhões, 

com uma previsão de 3 e 4 bilhões de dólares para 2005 e 2006, respectivamente. Além disso, vale 

apena enfocar que em 2005 entraram no país US$ 641 milhões de remessas de empresas brasileiras 

estabelecidas no exterior e, em 2006, foram US$ 928 milhões. 

Essas cifras apesar de não serem tão elevadas contribuem bastante para o saldo do balanço de 

pagamentos do Brasil. Dado que a balança de serviços brasileira é historicamente deficitária esses 

valores cooperam para a redução do saldo negativo das contas nacionais.  

Ainda nesta linha, salienta-se que no setor da construção a grande maioria das matérias primas 

e dos insumos demandados são disponíveis e produzidos no Brasil, fazendo com que a atividade 

econômica gerada no setor tenha pouco impacto nas importações brasileiras. Existem algumas 

exceções como os insumos petroquímicos utilizados na fabricação de tintas, PVC, etc., que não são 

produzidos no país ou que, como derivados de petróleo, têm seus preços cotados internacionalmente 

(FABRICIO, 2002). 

A pouca representatividade da indústria da construção nas contas nacionais pode ser 

justificada por meio da elevada contribuição do setor para a economia nacional. Em 2008 o valor 

das incorporações, obras e/ou serviços atingiu R$ 159,0 bilhões, significando um avanço ante o ano 

de 2007, 22,3% em termos nominais e 12,3% em termos reais. As empresas da construção 

atingiram uma receita líquida de R$ 149,6 bilhões, crescimento nominal de 19,8% em relação ao 

valor de 2007 (R$ 124,9 bilhões). Levando em conta apenas o valor das obras e/ou serviços, chega-

se ao montante de R$ 154,1 bilhões, sendo que R$ 67,6 bilhões vieram das construções para o setor 

público, o que correspondeu a 43,9% do total das construções, participação de 40,3% superior à 
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observada em 2007. Ainda em 2008, o setor da construção acompanhou o crescimento de 5,1% do 

PIB, com a atividade da construção crescendo 8,9%, e o aumento real da formação bruta de capital 

fixo, que expandiu 13,8%, maior acréscimo desde o início da série histórica em 1996, superando a 

taxa de 13,5% de 2007 (IBGE, 2008) 

No segmento de edificações residenciais o aumento no valor foi de 20,7% em termos 

nominais, devido, principalmente, ao avanço de edifícios residenciais (21,2%), produto de maior 

peso individual na construção e diretamente influenciado pela evolução do crédito imobiliário. Cita-

se também nesse segmento os crescimentos em incorporação de empreendimentos imobiliários 

(11,0%) e administração de obras (33,7%) (IBGE, 2008). 

A construção de edifícios é um segmento da economia particularmente influenciado pela 

conjuntura econômica, visto que em momentos de crise as famílias e as empresas tendem a ter mais 

cautela com relação a investimentos que envolvam grandes quantias de recursos e financiamentos 

de longo prazo. A demanda quantitativa por novos empreendimentos é bastante variável e, 

particularmente no Brasil atual, marcada por fortes movimentos, atrelados à conjuntura econômica, 

à disponibilidade de financiamentos e a outros fatores externos (FABRICIO, 2002).  

A pesar do setor da construção assim como os demais setores da economia se mostrarem 

frágeis perante crises e fatores externos, vale salientar que a indústria da construção foi um dos 

setores que apresentou melhor desempenho diante da crise imobiliária que atingiu o mundo entre 

2008 e 2009. Conforme o SINDUSCON/SP (2010), no início de 2010 o setor apresentou 

crescimento de 14,9%, em comparação com o primeiro trimestre de 2009, ficando atrás apenas da 

indústria de transformação. No entanto, é importante observar, segundo o Sindicato, que os 

números refletem a recuperação da indústria de materiais, que registrou retração expressiva entre o 

final de 2008 e o início de 2009.  

Vale observar também que, no primeiro semestre de 2009, as incorporadoras e construtoras se 

preocuparam menos em lançar novos empreendimentos e mais em vender o estoque de imóveis 

lançados nos dois últimos anos. Esse movimento, aliado ao programa Minha Casa, Minha Vida e ao 

revigoramento da economia representou uma tendência de recuperação do setor para o período 

seguinte (PETRUCCI, 2009). 

Outro fator econômico de extrema relevância na indústria da construção civil são os custos de 

construção. Em 2009 o Custo Unitário Básico (CUB) médio Brasil, ou seja, o custo unitário básico 

por metro quadrado de construção, foi de 9.748,46 milhões (CBIC, 2010).  

O setor caracteriza-se também pela sua capacidade e gerar emprego e renda, fator que produz 



Capítulo 3                              O Setor da Construção 

44 

 

benefícios econômicos e sociais para o País. Conforme Fabrício (2002), na indústria da construção a 

criação de um posto de trabalho demanda reduzidos investimentos, quando comparada à criação de 

emprego nas indústrias mais intensivas em capital.  

A indústria da construção gera empregos diretos, indiretos e induzidos no País, conforme a 

CBIC (s.d.), para cada 100 postos de trabalho gerados diretamente no setor, outros 285 são criados 

indiretamente na economia. Estima-se que são gerados 177 mil novos postos de trabalho para cada 

R$1,0 bilhão a mais na demanda final da construção, sendo 34 mil diretos e 143 mil indiretos. Em 

1998, a construção empregou 3,6 milhões de trabalhadores e gerou 13,5 milhões de empregos 

diretos, indiretos e induzidos. 

O número de pessoas admitidas no setor em 2008 e 2009 foram respectivamente, 1.914.596 e 

2.132.288, gerando um acréscimo de 217,692 novos postos de trabalho em 2009 (MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, 2010).   

Em 2008, as 56,6 mil empresas atuantes no setor da construção gastaram R$ 38,2 bilhões com 

o pessoal ocupado, dos quais R$ 25,5 bilhões foram em salários, retiradas e outras remunerações, 

constituindo uma média mensal de 2,6 salários mínimos (IBGE, 2008). 

Outra questão de cunho social que merece destaque nas pesquisas realizadas acerca da 

construção civil é o grande déficit habitacional presente no País, de acordo com Soares et. al. 

(2003), a reduzida capacidade de atendimento da demanda, por parte de programas habitacionais 

tende a agravar ainda mais essa situação. Outros fatores que agravam a situação do déficit 

habitacional para a população brasileira são: as crises econômicas, os arrochos salariais e a demora 

em encontrar novo emprego, situação percebida no Brasil nas últimas décadas (SOARES et. al., 

2006).  

O déficit habitacional brasileiro estimado em 2007 é de 6,273 milhões de domicílios, dos 

quais 5,180 milhões (82,6%), estão localizados nas áreas urbanas. Relativamente, este déficit 

corresponde a 11,1% do estoque de domicílios particulares permanentes do País, sendo 10,8% nas 

áreas urbanas e 12,9% nas rurais.  No estado de Pernambuco esse déficit é de 281,486 domicílios, 

sendo que 133,059 desse déficit concentram-se na Região Metropolitana de Recife (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2009). 

Segundo Szucs (2006), o déficit habitacional concentra-se nas faixas de renda menos 

favorecidas, onde a população não tem acesso aos programas de financiamento oferecidos pelo 

governo, que parecem não responder à demanda crescente. 

 César & Roman (2006) afirmam que a solução para enfrentar o déficit habitacional 
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brasileiro está no processo construtivo em painéis pré-fabricados com blocos cerâmicos, por 

demonstrar racionalização e industrialização. Além disso, de acordo com os autores, esse processo 

construtivo configura-se como uma solução tecnológica uniforme e produtiva, que apresenta bons 

índices de produtividade e qualidade para diversos níveis de camada social, podendo assim alcançar 

bons índices de economia, rapidez e qualidade na construção de habitações.   

 

3.1.2. Aspectos socioeconômicos do setor em Recife 

 

             A capital pernambucana, Recife, está localizada no litoral da região Nordeste do Brasil e 

conta com uma população de 1.561,659 habitantes, distribuída em uma área de 217 km
2
 (IBGE, 

2010). 

 A cidade possui elevada importância na dinâmica metropolitana. Conforme Cardoso (2007), 

a cidade de Recife representa 7,2% da área metropolitana e abarca 42% dos habitantes dessa região. 

O autor ainda ressalta que o caráter metropolitano desse município foi destacado desde os anos de 

1950, quando o urbanista pernambucano Antônio Baltar, em 1951, caracteriza-o de cidade 

transmunicipal, cidade conurbada, cidade metropolitana.   

           O Recife é um dos maiores municípios no setor industrial do estado de Pernambuco com 

24,4% de partição no setor, onde a construção civil teve a maior contribuição na formação do valor 

adicionado bruto (VAB) industrial em 2007. Em relação à Região Nordeste, o Recife apresentou o 

terceiro maior PIB em 2007, neste mesmo ano o Município teve uma participação de 33,3% no PIB 

do Estado, apresentando um ganho percentual de 0,3% em relação a 2006 (Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, 2009). 

A partir da tabela 3.1 pode-se verificar o crescimento do PIB de Recife entre os anos de 2003 

e 2007 em milhões de reais. 

Tabela 3.1. Produto Interno Bruto de Recife a preços de mercado 

Ano PIB em milhões R$ 

2003 13.104,7 

2004 14.425,0 

2005 16.324,1 

2006 18.316,7 

2007 20.718,1 

Fonte: CONDEPE/FIDEM (2009) 

 

Com base na tabela 3.1 observa-se que o PIB do Município evoluiu gradativamente entre os 

anos analisados, com um aumento de R$ 7.613,4 milhões de 2003 para 2007. De acordo com os 
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dados da Prefeitura do Recife (2010) o PIB da construção civil no ano de 2003 foi de 5,65%. E, 

como foi demonstrado anteriormente, o setor da construção civil teve grande participação no 

crescimento da economia do Município no ano de 2007, uma vez que apresentou o maior valor 

adicionado bruto industrial. 

Ademais, apesar da crise econômica que assolou muitos países entre o 2008 e 2009, o 

mercado da construção civil voltou a ficar aquecido em 2009. Conforme Mercês (2010), o ano de 

2009 foi áureo para o mercado imobiliário na Grande Recife, atingindo um índice de velocidade de 

venda (IVV) de 11% em julho desse ano, resultado bastante satisfatório, quando se compara com o 

mesmo índice em janeiro desse mesmo ano, que foi de 3,3%, devido a crise econômica mundial. 

Segundo a autora, ainda em 2009 foi registrado um crescimento nas vendas de imóveis residenciais 

novos da ordem de 31,2%, em unidades e 17% em área vendida em relação a 2008.  

De acordo com os dados fornecidos pela CBIC (2010), no período de jan/abr de 2010 foram 

vendidas 4,053 unidades de apartamentos residenciais na cidade de Recife, contra 1.781 unidades 

no mesmo período de 2009. Salienta-se também que, o IVV deste período para 2010 foi de 16,45%, 

enquanto no mesmo período para 2009 foi de 6,93%. Essa melhora na economia do setor em 

relação aos primeiros meses de 2009, decorre da conjuntura econômica favorável vivenciada pelo 

país a partir de meados de 2009. 

No aspecto social verifica-se que Recife registra um déficit habitacional de 12,05% e um 

percentual de domicílios com terrenos não próprios de 11,49%, este último dado encontra-se acima 

da média regional (SOUZA, 2007). Esses dados percentuais pouco confortáveis, podem estar 

relacionados, entre outros fatores, ao elevado preço da terra urbana, que segundo a autora, tal 

elevação de preços da terra urbana em Recife, ocorreu devido a especulação imobiliária decorrente 

do incentivo dado ao setor da construção civil pela política habitacional implantada por meio do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH). A autora ainda destaca que o percentual de domicílios com 

inadequação de infraestrutura é de 44,39%, percentual abaixo da média regional. 

Os dados referentes ao pessoal ocupado no segmento da construção de edifícios residenciais 

em Recife serão apresentados no capítulo 5 deste trabalho, onde será realizada a análise dos dados 

obtidos por meio de questionários de pesquisa aplicados as empresas do segmento. Contudo, em 

termo de Estado o número de pessoas ocupadas no setor da construção passou de 69,720 em 2008 

para 86,337 em 2009, um acréscimo de 16,617 mil novos postos de trabalho, com uma variação 

relativa de 23,83%, foi o setor que apresentou o melhor desempenho relativo (MTE, 2010).  
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3.2. Caracterização tecnológica do subsetor de edificações 

 

A construção de edifícios é uma tarefa bastante complexa, que envolve a participação de 

diversos agentes com finalidade, portes empresarias e tecnologia incorporada bastante diversa. Em 

um empreendimento típico de promoção e construção de edifícios participam empreendedores, 

agentes financeiros, construtoras, fornecedores de materiais e componentes, prestadores de serviços 

de subempreiteiras de obra, de serviços de planejamento e de projeto, todos com relevantes 

interferências e responsabilidades (FABRICIO, 2002). 

Levando em conta essas características intrínsecas da indústria da construção de edifícios, 

observa-se que o padrão de competitividade vigente é o grande estímulo para que as empresas 

invistam na modernização de suas formas de produção, a fim de obterem o aumento da 

produtividade dos serviços, a diminuição da rotatividade da mão de obra, a redução do retrabalho e 

a eliminação de falhas pós-entrega e, em decorrência disto, a redução dos custos de produção. 

Frente a essa necessidade de evolução na indústria da construção civil em meio ao mercado 

competitivo, acredita-se que a definição de uma estratégia de atuação das empresas, voltada à 

racionalização do processo produtivo, configura-se como um elemento fundamental para alcançar 

esse objetivo (BARROS, 1997). 

Nesta linha as características singulares do produto edifício, como o grande número de itens 

de produtos e técnicas empregadas na sua composição, aliado ao potencial criativo do processo de 

desenvolvimento do projeto, permitem que esse produto tenha elevada margem de diferenciação 

entre os competidores – empresas incorporadoras/construtoras – por meio de fatores que agregam 

valor segundo a argúcia dos clientes. Parte destes fatores está ligada à seleção de materiais, 

componentes, elementos, subsistemas e sistemas construtivos, dado que depende de seu 

desempenho o atendimento de necessidades de várias naturezas (SILVA & ABIKO, 1997).  

Além disso, a demanda por novos empreendimentos de edificações residenciais é também 

influenciada pela localização e entorno urbano do empreendimento, pela situação econômica, pela 

disponibilidade de financiamento, etc., marcando um mercado altamente variável em relação ao 

volume de produção. Do lado qualitativo, as dinâmicas sociais e urbanas acopladas às alterações no 

comportamento, atitudes e costumes dos consumidores, vêm exigindo adaptações do espaço 

construído para atender às novas necessidades e hábitos de moradia, de trabalho, de lazer, e, 

principalmente, da estratégia do mercado imobiliário que, por vezes, promove novos equipamentos 

condominiais, influenciando diretamente nas características do produto, como mote para venda de 
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edifícios (playground, sala de ginástica, cozinha goumet, entre outros). Verificam-se ainda 

mudanças relacionadas a acabamentos, fachadas e estilos arquitetônicos (FABRICIO, 2009). 

Os materiais, as técnicas e os processos de construção de edifícios vêm demonstrando elevada 

evolução nos últimos tempos, demandando cada vez mais conhecimentos multidisciplinares por 

parte dos engenheiros, arquitetos, pedreiros, serventes e os construtores em geral. Novos processos 

têm sido abraçados com base em práticas tradicionais da construção resultando, frequentemente, em 

insucessos técnicos e econômicos, condições de produção que se manifestam normalmente por 

baixa produtividade (de todos os recursos envolvidos), baixo nível de produção e reivindicação de 

um grande volume de mão de obra especializada (SABBATINI & AGOPYAN, 1991; THOMAZ, 

2002 apud VENDRAMENTO et. al., 2004).  

Neste contexto, o setor de construção de edifícios residenciais no Brasil tem apresentado, ao 

longo do tempo, uma vagarosa evolução tecnológica, comparativamente a outros setores industriais. 

As características da produção, no canteiro de obras, levam a uma baixa produtividade e elevados 

índices de desperdícios de material e de mão de obra. Essa condição de produção, associada às altas 

taxas de inflação constatadas até os anos 80, fazia com que as empresas do setor obtivessem 

maiores ganhos através da valorização imobiliária do produto final do que da melhoria da eficiência 

do processo produtivo (MDIC, 2003). 

Parte desse insucesso no setor deve-se ao fato que a construção de edifícios dispõe de 

tecnologias já sedimentadas, desenvolvidas ao longo do tempo e baseada quase sempre na 

experiência prática. Estas tecnologias variam conforme o local de uso, e por serem o resultado de 

tradições construtivas regionalizadas, são genericamente denominadas de tecnologia tradicional e 

são restritas a um dado local (SABBATINI & AGOPYAN, 1991).  

A alvenaria estrutural ainda é o sistema construtivo que as empresas usam mais, dado que este 

permite modulações e maior velocidade da obra, além de sua tecnologia ser dominada pela mão de 

obra, qualificada e abundante. Porém, outras tecnologias vêm sendo pesquisadas (BARBOZA, 

2008).  

Entretanto, as modificações ocorridas na década de noventa, como o fim das altas taxas de 

inflação, os efeitos da globalização da economia, a redução do financiamento, a retração do 

mercado consumidor e o aumento da competitividade entre as empresas, modificaram o cenário 

percebido até o fim da década de 1980.  Nesse panorama, as empresas construtoras passaram a 

adotar novas tecnologias, com vistas na redução de custos, aumento da produtividade e de maiores 

níveis de industrialização dos seus processos produtivos e aumento da qualidade de seu produto 
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final (MDIC, 2003).  

Uma dessas novas tecnologias adotas pelas empresas construtoras diz respeito a utilização de 

elementos pré-fabricados arquitetônicos de concreto na estrutura e na fachada das edificações. Isto 

porque, considera-se que a pré-fabricação é um instrumento de grande potencial para aumentar os 

níveis de industrialização dos processos construtivos. Entretanto, ressalta-se que a utilização de 

processos construtivos em painéis pré-fabricados, bem como em elementos estruturais é mais 

significativa nas construções comerciais, industriais e em empreendimentos hoteleiros (OLIVEIRA 

& SABBATINI, 2003).  

Cita-se ainda outras tecnologias utilizadas no sistema construtivo de obras de edificações, 

visando o melhoramento da produtividade, qualidade e confiabilidade do edifício, tais como as 

estruturas de aço como alternativa estrutural, os painéis de Glassfibre Reinforced Ciment (GRC), os 

painéis metálicos, as vedações externas com gesso acartonado, os distanciadores plásticos 

(PEIXOTO & GOMES, 2006), o cimento e outros materiais plásticos (REZENDE & ABIKO, 

2004).  

Conforme Bernandes & Barros (2009), uma das tecnologias que apresenta maior 

potencialidade para permitir avanços tecnológicos, pelo ganho de eficiência, pelo incremento do 

desempenho, pela qualidade no processo de produção e que dariam suporte as empresas 

construtoras para enfrentarem a competitividade do mercado é a tecnologia construtiva de piso 

elevado para áreas externas de edifícios, atuando como alternativa à produção tradicional do 

subsistema de vedação horizontal com piso aderido.  

Além disso, diante da gama de informações que surgem durante o processo construtivo, as 

quais podem se apresentar de várias formas, como desenhos, planilhas de composição de custos, 

relatórios orçamentários, gráficos, diagramas de programação, contratos (NASCIMENTO & 

SCHOELER, 1998) entre outros, torna-se eminente a necessidade de adequação do subsetor de 

edificações a Tecnologia da Informação (TI), visando promover integração entre os diversos 

agentes atuantes no processo construtivo. No entanto, conforme Nascimento & Santos (2003), não é 

uma tarefa fácil incorporar sistemas de TI ao subsetor de edificações, uma vez que os vários agentes 

possuem natureza, visão, conhecimentos e simbologia diferentes para representar seus artefatos. Os 

autores salientam que em empresas do subsetor edificações usam-se a TI apenas para automatizar 

algumas atividades administrativas e de projetos.  

Não obstante o limitado uso da TI no subsetor de edificações, muitos autores, cita-se aqui 

Nascimento & Schoeler (1998); Nascimento & Santos (2003); Freitas & Santos (2008); Moraes & 
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Serra (2009) enfatizam que em meio a elevada competitividade vigorante no setor da construção, 

principalmente após a abertura comercial da década de noventa, se faz necessário uma maior adesão 

das empresas do setor (enfatiza-se aqui, o subsetor de edificações) as tecnologias da informação. 

Destaca-se também, que as TI‟s configuram-se como um canal para a entrada de inovação no setor.  

Vale ressaltar ainda, que os Sistemas de Gestão da Qualidade das empresas construtoras são 

capazes de contribuir muito para a gestão tecnológica das mesmas, a fim de que o patrimônio 

tecnológico de tais empresas se mantenha por longo prazo. A contribuição dos sistemas de 

qualidade pode manifesta-se, seja pela padronização dos processos de construção e pela sua 

melhoria contínua, por meio do treinamento dos funcionários, do controle do processo de produção 

e da tomada de ações corretivas, se necessárias; seja pela visão sistêmica de toda a empresa que a 

permite identificar que, para se introduzir uma nova tecnologia, há que se modificar não apenas a 

forma de execução dos serviços, mas também a forma de se projetar e de adquirir os materiais e 

componentes (REIS, 1998).  

 

3.3. Síntese conclusiva 

 

A indústria da construção, especialmente o segmento de edificações, vem passando por 

significativas mudanças nas últimas décadas, devido, principalmente, as transformações ocorridas 

no setor a partir da abertura econômica no início da década de 1990, como o fim das altas taxas de 

inflação, os efeitos da globalização da economia, a redução do financiamento, a retração do 

mercado consumidor e o aumento da competitividade entre as empresas, acrescentando a essas 

mudanças, segundo Fabrício (2002), a valorização do papel consumidor como foco dos 

empreendimentos de edificações.  

O novo padrão de concorrência vigente no Brasil a partir dessas transformações obrigou as 

indústrias brasileiras a se reestruturem, para atender as demandas dos consumidores mais exigentes 

e driblarem a concorrência na busca de manter sua fatia de mercado.  

A abertura da economia permitiu que o País incrementasse mudanças na sua estrutura 

produtiva, através da entrada de empresas estrangeiras em vários setores, que introduziram novas 

tecnologias na base produtiva do Brasil, levando aquelas empresas que adquiriram tais tecnologias a 

obterem ganhos de produtividade. 

No caso da construção civil, a reestruturação foi mais impulsionada pelas mudanças na 

economia e na estrutura produtiva do País, que permitiu muitas empresas brasileiras reestruturar 
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seus parques industriais, do que pela concorrência com empresas estrangeiras. No caso desse setor a 

concorrência ocorre majoritariamente entre as empresas de capital nacional (FABRÍCIO, 2002). 

Considerando as características intrínsecas da indústria da construção de edifícios, bem como 

as mudanças ocorridas no Brasil a partir da década de noventa, observa-se que é necessário a essa 

indústria a definição de uma estratégia de atuação das empresas, voltada à racionalização do 

processo produtivo e a adoção de novas tecnologias, com vistas na redução de custos, aumento da 

produtividade e de maiores níveis de industrialização dos seus processos produtivos e aumento da 

qualidade de seu produto final.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo busca-se apresentar os procedimentos metodológicos utilizados na 

concepção deste trabalho. Para tanto, o mesmo foi dividido em duas seções. A primeira 

apresenta a caracterização da pesquisa. A relevância desta etapa dá-se pelo embasamento 

fornecido ao pesquisador para o mesmo definir a técnica e delimitar os instrumentos 

adequados para a realização da coleta e análise dos dados. A segunda seção apresenta os 

procedimentos usados para o levantamento e análise dos dados. 

 

4.1. Caracterização da Pesquisa 

 

O nível de pesquisa a ser utilizado neste trabalho é descritivo e exploratório. Conforme 

Gil (2002), o nível de pesquisa descritivo, visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno de forma organizada, ou então estabelecer relações entre variáveis. 

Ademais, segundo o autor, uma das características mais significativas deste tipo de pesquisa é 

a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como a observação sistemática e o 

questionário. A pesquisa exploratória, por sua vez, tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema estudado, de modo a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses. Neste trabalho foi realizada uma descrição do perfil inovativo das empresas do 

segmento de construção de edifícios residenciais de Recife. 

 Em termos de natureza a pesquisa pode ser considerada aplicada. Uma vez que, 

objetiva suscitar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos, e envolve verdades e interesses locais (SILVA & MENEZES, 2001).  A pesquisa 

em questão busca gerar informações sobre a inovação no ramo de edificações residenciais em 

Recife, que podem ser usadas por empresários, organizações e pelo Governo para 

identificação e solução dos problemas de forma a promover um maior incentivo e 

desenvolvimento da inovação neste setor. 

Ademais, a pesquisa é considerada qualitativa. De acordo com Neves (1996), esse tipo 

de pesquisa costuma ser direcionada ao longo de seu desenvolvimento e geralmente não 

emprega instrumental estatístico para análise dos dados, seu foco de interesse é amplo, tendo 

uma perspectiva diferente daquela adotada pelos métodos quantitativos. “O ambiente natural é 

a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento- chave” (SILVA & 
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MENEZES, 2001, p. 20).   

 

4.2. Levantamento dos Dados 

 

Este trabalho utilizou dados primários e secundários, obtidos em duas etapas distintas e 

por procedimentos técnicos diferentes. Inicialmente foram coletados os dados secundários por 

meio de documentação indireta que compreendeu a pesquisa bibliográfica e documental. 

Na pesquisa bibliográfica obteve-se os materiais elaborados, já publicados, como 

livros, revistas, artigos científicos e dissertações, disponíveis na internet e em bibliotecas, 

concernente aos temas abordados, inovação tecnológica e construção civil, bem como de sub-

temas correlacionados.  

 Na pesquisa documental foram obtidos materiais que não receberam tratamento 

analítico e outros que foram reelaborados conforme o objetivo da pesquisa. Os materiais 

foram obtidos através das seguintes organizações: FIEPE (Federação das Indústrias do Estado 

de Pernambuco); SINDUSCON/PE (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 

Pernambuco); IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), CBIC (Câmera Brasileira 

da Indústria da Construção) e RAIS/MTE. 

A pesquisa de campo foi feita a partir de uma coleta de dados primários, através da 

documentação direta extensiva, por meio de um questionário qualitativo. A pesquisa foi 

realizada com empresas atuantes no setor da construção civil, segmento da construção de 

edifícios residenciais, localizadas em Recife – PE. O questionário utilizado para a coleta dos 

dados foi elaborado com base em questionários já existentes e aplicados por instituições como 

o IBGE na PINTEC (Pesquisa de Inovação Tecnológica na Indústria), bem como outros 

modelos usados em uma pesquisa de tese (FERREIRA, 2008) e em uma pesquisa de 

dissertação (ANDRADE, 2008), entretanto foi adaptado a fim de incluir questões voltadas aos 

objetivos propostos neste trabalho. 

A seleção das empresas as quais foram aplicados os questionários foi realizada através 

do processo de amostragem não probabilístico intencional. Conforme Gil (1996), nesse tipo 

de processo são escolhidos casos para a amostra que representem que sejam representativas da 

população/universo.  

Para este trabalho escolheu-se investigar empresas de médio e grande portes, a 

categorização das empresas por porte foi feita com base na classificação realizada pelo 
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SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – em que o tamanho 

das empresas é definido de acordo com o número de empregados. Assim, segundo os dados 

do Boletim Estatístico de Micro e Pequenas Empresas do SEBRAE (2005), a empresa do 

setor industrial é considerada micro se apresentar até 19 pessoas ocupadas, para ser avaliada 

como pequena o total de pessoas ocupadas deve variar entre 20 e 99, nas médias empresas 

esse dado deve situar-se entre 100 e 499 e as grandes empresas devem apresentar mais de 500 

pessoas ocupadas.  

A seleção da amostra foi realizada com base na relação de associados da ADEMI/PE 

(Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco) (98 empresas), da FIEPE 

(508 empresas) e do SINDUSCON/PE (190 empresas). Com base nas listas de empresas 

foram selecionadas apenas as empresas localizadas em Recife, área de investigação (as 

empresas selecionadas, ou seja, situadas em Recife encontram-se na tabela 4.1), após 

selecionadas essas empresas realizou-se ligações para cada uma delas (menos às empresas da 

lista fornecida pela FIEPE, pois a mesma já fornecia o número de funcionários, bem como o 

segmento de atuação) a fim de obter informações sobre o porte e o segmento das empresas, e, 

se confirmado que a empresa empregava 100 ou mais funcionários (caracterizando-se como 

média ou grande) e faz parte do segmento de edificações residências, tentava-se falar com um 

possível respondente, predominantemente engenheiros civis.  

 Vale salientar que foram realizadas muitas ligações até conseguir falar com a pessoa 

(o engenheiro) que havia sido indicado como possível respondente. Ressalta-se que foi 

verificada a possibilidade de enviar os questionários para os diretores das empresas, porém 

não se obteve sucesso a partir dessa tentativa, salvo uma exceção, a justificativa recebida por 

meio de ligações realizadas para as empresas foi que os empresários não dispunham de tempo 

para responder os questionários.  

Na primeira conversa com o provável respondente procurou-se explicar o objetivo da 

pesquisa, bem como explicitar o perfil das empresas que se desejava investigar. As ligações 

foram realizadas para 200 empresas (incluindo, as empresas da FIEPE que apresentaram o 

perfil desejado para a pesquisa) na tabela 4.1 encontra-se a relação das empresas localizadas 

em Recife que satisfaz ou não o perfil almejado.  

Das empresas contatadas 62 apresentaram o perfil desejado na pesquisa, conforme se 

pode observar a partir da tabela 4.1. Devido esse número não apresentar-se muito elevado, 

sendo possível aplicar os questionários para esse total, optou-se nessa pesquisa pela aplicação 
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dos questionários nas 62 empresas. 

 

Tabela 4. 1 Número de empresas fornecido pela FIEPE, ADEMI e SINDUSCON 

Fonte: Elaboração própria com base nas relações de empresas da FIEPE, ADEMI e SINDUSCON 

 

Após conseguir os emails dos prováveis respondentes, por meio das ligações realizadas 

às empresas, os questionários foram enviados para as 62 empresas através do correio 

eletrônico (email). Juntamente com o anexo do questionário, foi enviado às companhias um 

documento assinado pelo professor orientador, o mesmo descrevia o objetivo e a importância 

da pesquisa. Ademais, no mesmo email procurou-se explicitar aos respondentes a 

possibilidade de entrar em contato com a pesquisadora, caso houvesse alguma dificuldade de 

entendimento das questões. Devido a essa possibilidade e a novidade das questões para os 

respondentes alguns questionários foram aplicados de forma presencial (13), por solicitação 

do respondente, e 17 questionários foram recebidos por email.  

A pesquisa de campo foi realizada em pouco mais de quatro meses, contabilizando-se o 

início do envio dos questionários e o término do recebimento. Como observado 

anteriormente, dos 62 questionários aplicados, foi possível conseguir 30 respondidos, número 

correspondente a 48% da população de empresas em que foram aplicados os questionários.  

Ao fim da pesquisa de campo, processaram-se a codificação e a tabulação dos dados, seguida 

pela descrição e análise dos mesmos. A manipulação dos dados primários foi feita através do 

 Quantidade de 

empresas 

Fazem parte apenas da ADEMI e apresentam o perfil da pesquisa 11 

Fazem parte apenas da ADEMI e não apresentam o perfil da pesquisa 29 

Fazem parte da ADEMI e do SINDUSCON ao mesmo tempo e apresentam o perfil da 

pesquisa 

19 

Fazem parte da ADEMI e do SINDUSCON ao mesmo tempo e não apresentam o perfil 

da pesquisa 

11 

Fazem parte da ADEMI e da FIEPE ao mesmo tempo e apresentam o perfil da pesquisa 3 

Fazem parte da ADEMI e da FIEPE ao mesmo tempo e não apresentam o perfil da 

pesquisa 

0 

Empresas apenas do SINDUSCON e apresentam o perfil da pesquisa 9 

Empresas apenas do SINDUSCON e não apresentam o perfil da pesquisa 74 

Empresas que fazem parte do SINDUSCON e da FIEPE ao mesmo tempo e apresentam o 

perfil da pesquisa 

9 

Empresas que fazem parte do SINDUSCON e da FIEPE ao mesmo tempo e não 

apresentam o perfil da pesquisa 

13 

Fazem parte apenas da FIEPE e apresentam o perfil da pesquisa 5 

Fazem parte apenas da FIEPE e não apresentam o perfil da pesquisa 303 

Empresas que fazem parte da FIEPE, do SINDUSCON e da ADEMI ao mesmo tempo e 

apresentam o perfil da pesquisa 

16 

Empresas que fazem parte da FIEPE, do SINDUSCON e da ADEMI ao mesmo tempo e 

não apresentam o perfil da pesquisa 

1 
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programa Excel versão 2007 e por meio do programa Statistic Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 16.0, possibilitando a elaboração de gráficos e tabelas com variáveis pesquisadas. 

Todos os resultados da pesquisa empírica estão explicitados no capítulo seguinte. 

 

4.3 Síntese Conclusiva   

 

A pesquisa realizada neste trabalho foi de caráter qualitativo, sendo os dados obtidos por 

meio de um questionário de pesquisa, aplicado para empresas de médio e grande portes do 

segmento de edifícios residenciais localizadas em Recife. O porte das empresas segue a 

classificação do SEBRAE, em que o tamanho das empresas é definido com base no número de 

funcionários. A pesquisa foi realizada com 30 empresas do segmento de edificações residenciais 

em Recife, objetivando mostra o perfil inovativo das mesmas, quanto a natureza da inovação, 

cujos resultados serão apresentados no capítulo 5 deste trabalho.  
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5. PERFIL INOVATIVO DAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS EM RECIFE 

 

Neste capítulo busca-se fazer o estudo empírico da investigação, com base na análise dos 

dados obtidos via questionários de pesquisa. Para tanto, serão apresentadas as características 

das empresas do segmento de construção de edifícios residenciais em Recife, o perfil 

inovativo de tais empresas, a aprendizagem das mesmas no tocante à implementação de 

inovações, a cooperação delas com outras empresas, fornecedores, clientes, universidades e 

institutos de pesquisas, entre outros, bem como os programas e políticas públicas existentes 

e/ou desejáveis para estimular um ambiente propício à inovação nesse segmento. 

 

5.1. Características das empresas 

 

Com base nos resultados fornecidos pelas empresas é possível observar que mais de 

50% delas iniciaram suas atividades no ramo da construção civil até o início da década de 

1990 (ver figura 5.1), implicando a longevidade das empresas desse setor, e a resistência das 

mesmas a crises econômicas, tendo em vista que o Brasil passou grandes crises econômicas 

da década de 1970 - 1990.  

A resistência dessas empresas a crises mostra a importância destas para a economia do 

Município, principalmente no que concerne a manutenção da mão de obra empregada, dado 

observado na última crise econômica mundial, entre 2008 e 2009. Além disso, com base nos 

questionários respondidos a maioria das empresas com 20 ou mais anos de vida afirmou ter 

introduzido algum tipo de inovação dentro do período de análise. Muitas empresas criadas de 

meados de 1990 até meados dos anos 2000 também afirmaram ter introduzido algum tipo de 

inovação no período de observação.  

Outro ponto importante a ser observado é que aproximadamente 40% das empresas 

foram fundadas entre meados das décadas de 1960 e 1980, período em que houve muito 

financiamento do governo para a construção imobiliária através do BNH. Porém, os 

financiamentos bancários parece não ser fator determinante para a criação dessas empresas, 

visto que mais de 26% das empresas investigadas foram fundadas na década de 1990, período 

de escassez de financiamento bancário. 
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Figura 5.1. Ano de fundação das empresas da construção de edifícios residenciais localizadas em Recife 

Finte: Pesquisa direta 

 

5.1.1. Porte das empresas, relação de dependência e número de pessoal ocupado 

 

 É importante salientar que as empresas entrevistadas foram aquelas de porte médio ou 

grande, com 100 ou mais funcionários, de acordo com a definição do SEBRAE. Observa-se, 

porém, que as empresas grandes, com mais de 500 funcionários perfez uma parcela bem 

pequena do total de empresas entrevistadas, apenas 13% e empregam 14,29% do pessoal 

ocupado. As empresas de médio porte formaram a maior parte da empresas pesquisadas, 87%, 

sendo responsável por mais de 85% do emprego da mão de obra entre as respondentes (tabela 

5.1). 

 

Tabela 5.1. Quantidade de empresas entrevistadas versus o número do pessoal ocupado 

Pessoal ocupado Frequência do número 

de empresas (%) 

Frequência do pessoal 

ocupado (%) 

De 100 a 499 (média empresa) 87     85,71 

De 500 acima (grande empresa) 13    14,29 

Total            100                 100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Considerando a relação de dependência foi observado que a maioria da empresas 

pesquisadas (23) declarou ser independente, e apenas 7 empresas afirmaram fazer parte de um 

grupo econômico (figura 5.2). 
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Figura 5.2. Relação de dependência das empresas 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Quanto a relação com o grupo mais de 60% declarou ser coligada. Esse dado, aliado ao 

principal mercado de venda das empresas (que será detalhado adiante) concorre para inferir 

que as empresas do setor em Recife, investem grande parte do seu capital no mercado da 

construção local, implicando em incremento para a economia do Município. 

 

5.1.2. Perfil dos sócios fundadores  

 

A partir da análise sobre a idade do principal sócio fundador quando criou a empresa, 

observa-se, por meio da tabela 5.2, que a maioria (55,56%) tinha idade entre 25 e 35 anos, 

mais de 30% dos gestores ao criarem as empresas tinham idade entre 36 e 45 anos e uma 

pequena parcela (11,11%) tinham idade acima de 45 anos. Relacionando a idade do sócio 

fundador com o perfil inovativo das empresas, percebeu-se que aquelas empresas cujo 

principal sócio fundador tinha idade entre 25 a 35 anos quando fundou a empresa, indicaram 

uma tendência conservadora em relação à introdução de inovação no período de análise. 

 

Tabela 5.2. Idade do principal sócio fundador quando criou a empresa 

Faixa etária  (%) 

De 25 a 35 anos  55,56 

De 36 a 45 anos  33,33 

Acima de 45 anos  11,11 

Fonte: Pesquisa direta 
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 Quanto a escolaridade (figura 5.3), 63% dos respondentes afirmaram que o principal 

sócio fundador tinha ensino superior completo quando criou a empresa, 8% era pós-graduado, 

8% tinha o ensino superior incompleto, 17% apresentava o ensino médio completo e 4% o 

médio incompleto. Observou-se durante a pesquisa que as empresas cujos sócios fundadores 

tinham pós-graduação quando criou a empresa tem uma maior tendência à inovação, por outro 

lado, verificou-se que as empresas cujos sócios fundadores tinham apenas o ensino médio 

completo demonstraram um perfil mais conservador. 

 

 
Figura 5.3. Escolaridade do principal sócio fundador quando criou a empresa 

Fonde: Pesquisa direta 

 

Com base na tabela 5.3 é possível observar que em 50% das empresas respondentes o 

principal sócio fundador era empresário antes de criar a empresa. Aproximadamente 21% dos 

sócios fundadores eram empregados de empresas locais média ou grande e outros 20,83% 

trabalhavam no setor público antes de criar as empresas. Outro fator que chama a atenção na 

análise do perfil dos sócios fundadores é que apenas 8,34% eram estudantes universitário 

antes de criar a empresa. Pode-se concluir a esse respeito que nesse setor, devido a quantidade 

de recursos que deve dispor para colocar a empresa em funcionamento, bem como é 

necessário alguma experiência no ramo, as pessoas têm mais cautela ao lançar seus 

empreendimentos no mercado. Quanto a relação entre a atividade desempenhada pelo 

principal sócio fundadore antes de criar a empresa e o perfil inovativo das empresas, 



Capítulo 5                                                                         Perfil Inovativo das Empresas 

61 

 

verificou-se na pesqusa que, as empresas nas quais o principal sócio fundador era empresário 

antes de criar o empreendimento apresentam um perfil mais conservador, já as empresas em 

que o principal sócio fundador era empregado de empresa pública ou empregado de média ou 

grande empresa local apresentaram um perfil mais inovativo. 

 

Tabela 5.3. Origem dos sócios fundadores das empresas 

Atividade (%) 

Empresário 50 

Empregado de média ou grande empresa local 20,83 

Funcionário público 

Estudante Universitário 

20,83 

8,34 

Total 100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Mesmo diante desse resultado, vale ressaltar que o setor da construção, de modo geral 

ainda é considerado basante pulverizado com a presença de micro e pequenas empresas. 

 

5.1.3. Estrutura do capital 

 

Esse ponto merece destaque na análise das características das empresas desse segmento, 

uma vez que, mesmo muitas destas empresas tendo sido fundadas no período em que havia o 

financiamento do BNH para a construção imobiliária a maioria das empresas respondentes 

informaram, que no primeiro ano de vida a estrutura do capital era fundamentalmente própria 

(dos sócios). Por outro lado, esse fator pode explicar a fundação, na década de 1990, de mais 

de 26% das empresas pesquisadas (tabela 5.4). Entretanto, se perceba uma evolução na 

participação de agentes financiadores nos anos de 2009 e 2010.  

 

Tabela 5.4. Estrutura do capital: participação dos recursos próprios 

Participação percentual Frequência (%) 

Primeiro ano de vida 

Frequência (%) 

2009 

Frequência (%) 

2010 

   Até 30% 0       5  5,26 
De 31 a 60% 0       5  5,26 
De 61% a 99  0      10  5,26 
    100%           100      80 84,22 

            Total               100            100         100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Dentre as fontes de financiamento citadas, foram destacados o Banco do Brasil, o 

BNDES e bancos comerciais. O BNDES participou com um percentual pequeno (1%), o 



Capítulo 5                                                                         Perfil Inovativo das Empresas 

62 

 

Banco do Brasil foi citado por uma empresa como financiador de 50% do valor da obra em 

2009 e 2010, quatro empresas afirmaram receber financiamento de bancos comerciais em 

2009, com percentuais variando entre 10% e 50%, três empresas declararam uso do 

financiamento nesses percentuais em 2010, ainda via bancos comerciais. Duas empresas 

informaram que receberam adiantamento de recurso por cliente em 2009 para o financiamento 

da obra nos percentuais de 20% e 100%. E, três empresas informaram fazer uso dessa 

modalidade de recurso em 2010, nos percentuais de 2%, 20% e 100%.   

Das empresas que informaram fazer uso de alguma linha de financiamento bancário, 

aquelas que declaram usar o financiamento de bancos comerciais, declararam utilizar recursos 

da Caixa econômica Federal, linhas de crédito como o FINAME, capital de giro para fazer 

frente aos negócios, e ainda o Programa Minha Casa Minha Vida. Uma empresa informou 

fazer uso de linhas de crédito do Bando Real, com 30% da linha total de capital de giro. 

Ao serem indagadas sobre o papel das instituições financeiras existentes no município 

com relação as atividades da construção civil, das empresas que utilizam as linhas de crédito 

disponibilizadas 76,92% julgaram que as necessidades são atendidas em parte e 23,08% 

informaram que são atendidas sem restrição. 

 Das empresas que informaram que as linhas de financiamento atendem em parte, os 

motivos declarados para tal avaliação é a elevada burocracia para conseguir o financiamento, 

conforme um dos respondentes as linhas de financiamento “atendem em parte, o processo é 

ainda bastante burocrático”. Segundo outro respondente, “nos últimos dois anos tem 

melhorado bastante as linhas de crédito e opções de financiamentos, achamos apenas que os 

bancos públicos (ex: Caixa e Banco do Brasil) que disponibilizam as melhores taxas de juros, 

esbarram na burocracia do sistema, muitas vezes atrasando o empreendimento e 

inviabilizando a execução e venda”. Outra empresa informou que as linhas de financiamento 

atendem e que prova disso é o aquecimento do setor, para ele não só as construtoras, mas toda 

a cadeia está sendo beneficiada com a disponibilidade de linhas de financiamento 

disponibilizadas pelas instituições localizadas no município.  

Quando questionadas acerca da finalidade dos empréstimos realizados junto às 

instituições financeiras locais 41,4% das empresas afirmaram utilizar o recurso para expandir 

a produção, 20, 8% salientaram que o recurso é destinado a compra de máquinas e 

equipamentos modernos e apenas 10,3% destinam o recurso ao estímulo de capacitações 

inovativa, bem como a qualificação da mão de obra (gráfico 5.4).  
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Figura 5. 4. Objetivos dos empréstimos 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Para as empresas que responderam outros, a finalidade do empréstimo é para fazer 

frente as despesas correntes, facilitar a venda do produto e para construção de habitações 

populares. Salienta-se que, algumas empresas do ramo da construção vertical, estão 

investindo também na construção de habitações mais populares, devido ao incentivo do 

governo através do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 

5.1.4. Características das relações de trabalho, escolaridade do pessoal ocupado e 

dificuldade de operação 

 

Com base nos dados da tabela 5.5, verifica-se um número bastante elevado de pessoas 

empregadas com contratos fomais (87,88%) nas empresas pesquisadas, somando um total de 

8.296 pessoas. Esse número é considerável e característico do setor da construção, 

considerado grande absorvedor de mão de obra. Nesse sentido, vale destacar que os números 

da tabela 5.5 corroboram com a literatura especializada e com as estatísticas, quando as 

mesmas afirmam que o setor da cosntrução gera empregos diretos e indiretos, uma vez que o 

pessoal terceirizado perfaz o segundo maior percentual (7,97%) das pessoas ocupadas.  
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Mesmo considerando que esses dados fazem parte de uma amostra de um segmento 

espesífico da construção, percebe-se que os resultados estão seguindo a tendência delineada 

sobre o setor, assim sendo, pode-se dizer que a economia de Recife saí ganhando, no sentido 

que mais pessoas ocupadas significa mais renda movimentando a economia. 

Porém, um fator preocupante e também característico do setor da constução é a elevada 

rotatividade do pessoal ocupado, que segundo o relato de alguns respondentes esse é um fator 

ainda presente neste segmento, a cada obra varia a quantidade de pessoas ocupadas, bem 

como, geralmente muda o quadro de funcionários. Por outro lado, alguns respondentes 

afirmaram que esse panorama está se tranformando, mesmo que de forma tímida. 

 Destaca-se ainda nas análises desses dados, a participação do número de estagiários 

absorvidos pelas empresas pesquisadas (2,63%) o terceiro maior grupo, segundo as 

características delineadas, esse fator pode ser relacionado com a demanda por profissionais 

qualificados no setor. Esse resultado, é forte concorrente para indicação de que muitos desses 

estagiários são contratados logo que terminam o período de  estágio. 

 

Tabela 5.5. Características das relações de trabalho 

Tipo de relação de trabalho         Número de pessoal     

ocupado 

        (%) 

Sócio proprietário 76 0,81 

Contratos formais 8296 87,88 

Contratos por projetos 66               0,70 

Estagiário 248 2,63 

Terceirizados 752 7,97 

Familiares sem contrato formal 2 0,02 

             Total 9440 100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Quanto a escolaridade do pessoal ocupado, verifica-se com base nos dados apresentados 

na figura 5.5, que os analfabetos, os funcionários apenas com o ensino fundamental 

incompleto e aqueles com o ensino fundamental completo somam a maior participação 

percentual (63,44%),  o pessoal com ensino médio incompleto participam com 6,26% do total  

e os empregados com ensino médio completo perfaz 21,67%. Em suma, o percentual de 

participação do pessoal com ensino superior completo é bastante pequeno (4,55%) quando 

comparado com aqueles que tem até o fundamental completo (63,44%). Ainda menor, é o 

percenual de pessoas com pós-graduação (1,25%).  
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Figura 5.5. Escolaridade do pessoal ocupado 

Fonte: pesquisa direta 

 

. No entanto para suprir essa carência de escolaridade, muitas vezes o pessoal é treinado 

na empresa (no canteiro de obras), em cursos técnicos e estágios em empresas fornecedoras 

(tabela 5.6). 

Conhecida a carência de mão de obra qualificada no setor, cada empresa se 

responsabiliza por treinar o pessoal necessário para o andamento das obras. Desse modo,  

71,43% dos respondentes afirmaram ter efetuado treinamento e capacitações de recursos 

humanos na empresa, entre os anos de 2007 e 2010 e consideram de elevada imporância para 

o desempenho das atividades. Também foram avaliados com importância relativamente alta 

(42,86%) os treinamentos em cursos técnicos realizados fora da empresa. No entanto, 

considerou-se praticamente nulo estágios em empresas fornecedoras, esse ponto é importante 

no sentido de proporcionar ao funcionário melhor entendimento acerca da utilização de 

máquinas e equipamentos novos para a empresa, proporcionando melhor desempenho e maior 

produtividade da mão de obra. 

 

Tabela 5.6. Grau de importância de treinamento e capacitações de recursos humanos entre 2007 e 2010 

Fatores Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Treinamento na empresa       0           3,57           25      71,43  

Treinamento em cursos técnicos realizados fora 

da empresa 

    7,14       10,71       39,29       42,86  

Estágios em empresas fornecedoras    74,07       14,81         7,41         3,70  

    Fonte: pesquisa direta 
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Os dados acerca da baixa qualificação do pessoal ocupado no setor são reafirmados, 

quando os respondentes declaram que existe atualmente elevada dificuldade para contratar 

(53,57%) e manter (42,86%) mão de obra qualificada (tabela 5.7).  Percebe-se, porém, que no 

que diz respeito à manutenção do pessoal qualificado a diferença é gritante entre o primeiro 

ano de vida da empresa e a situação atual. Conforme afirmaram alguns respondentes, essa 

discrepância justifica-se pela elevação da concorrência no setor, existem muitas empresas e 

pouca oferta de mão de obra qualificada.  E, existe ainda outro agravante, devido à elevada 

rotatividade da mão de obra, muitos dos funcionários que recebem treinamento em 

determinada empresa migram para empresas concorrentes. Segundo um dos respondentes “a 

concorrência de mão de obra é uma das grandes dificuldades de operação da empresa”. 

 

Tabela 5.7. Principais dificuldades de operação das empresas 

Dificuldades 
No primeiro ano de vida Em 2010 

Nula Baixa Média Alta Nula Baixa Média Alta 

Contratar empregados 

qualificados 

0 47,83 21,74 21,74 0 3,57 42,86 53,57 

Manter empregados  

Qualificados 

17,39 34,78 43,48 4,35 6,67 14,29 35,71 42,86 

Produzir com qualidade 17,39 26,09 26,09 30,43 10,71 25 60,71 3,57 

Atender demandas no tempo 

previsto 

28,57 38,10 28,57 4,73 17,86 25 32,14 25 

Estimativa dos recursos 

necessários ao projeto 

19,05 28,57 33,33 19,05 14,81 48,15 28,63 7,41 

Custo ou falta de capital de 

giro 

30,43 17,39 21,74 30,43 37,04 29,63 29,63 3,70 

Custo de certificação da 

empresa 

50 13,64 18,18 18,18 25,93 25,93 44,44 3,70 

Pagamento de juros de 

empréstimos 

45 10 20 25,00 40,74 25,93 25,93 7,41 

 Outras. Citar 96,77 0 0 3,33 90 3,33 3,33 3,33 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Outros aspectos que podem estar diretamente relacionados à dificuldade de contratar e 

manter mão de obra qualificada são as dificuldades apresentadas pelas empresas em produzir 

com qualidade e atender a demanda no tempo previsto. Embora, no caso de produzir com 

qualidade muitas empresas revelaram que tinham mais dificuldade no primeiro ano de vida 

(30,43%). Poucas empresas (3,57%) consideraram elevada a dificuldade produzir com 

qualidade em 2010, sendo preponderante a média dificuldade (60,75%). 
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  Um ponto significante que pode ter contribuído para a apresentação de um pequeno 

percentual no grau de dificuldade elevada quanto a qualidade dos produtos, foi a certificação 

das empresas. O custo com certificação da empresa, que não existia para 50% das empresas 

pesquisadas, no primeiro ano de vida, em 2010 apresenta uma dificuldade média de 44,44%, 

mostrando que as empresas estão investindo na certificação de qualidade. Salienta-se que, 

83% das empresas investigadas informaram ter implantado métodos de gerenciamento entre 

os anos de 2007 e 2010, visando atender as normas de certificações ISO 14000 e ISO 9000. 

Vale ressaltar, que o custo de certificação engloba também gastos com treinamento do pessoal 

para se adequar as normas técnicas. Todas as empresas entrevistadas informaram ter realizado 

treinamento de pessoal. 

No caso do item atender a demanda no tempo previsto, verifica-se que hoje o grau de 

dificuldade elevada (25%) é maior do que no primeiro ano de vida (4,73%). Quando 

questionados sobre outras dificuldades um dos respondentes informou que “há dificuldade em 

fazer prospecção de novos mercados consumidores e em manter a fidelização dos clientes”. 

No entanto, salientou que essas dificuldades eram altas no primeiro ano de vida e são baixas 

atualmente. Outro respondente declarou que “existe restrição no número de clientes”, sendo 

esse fator de média importância. Talvez, essa dificuldade percebida seja reflexo da 

concorrência vigente nesse setor. 

 

5.1.5. Mercado das empresas  

 

Como foi salientado anteriormente, o mercado da construção imobiliária em Recife está 

cada vez mais competitivo. Entre outros motivos, devido as atratividades do mercado local 

para as empresas desse segmento, como a carência habitacional, o déficit habitacional na 

Região Metropolitana de Recife, como verificado no capítulo 3 deste trabalho, ultrapassa 130 

mil domicílios, crescimento da economia, principalmente com a construção de grandes 

empreendimentos no estado como Refinaria Abreu e Lima, que pode gerar um potencial 

mercado consumidor a partir da elevação da renda com os novos postos de trabalhos a serem 

criados, bem como, a volta dos financiamentos bancários para o segmento.  

Diante de um cenário cada vez mais competitivo, as empresas do subsetor em questão 

precisam definir estratégias competitivas para saírem a frente dos seus competidores e 

manterem ou ampliarem a participação no mercado. Com base nessas observações, procurou-
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se obter informações acerca de fatores determinantes para manter a capacidade competitiva 

das empresas no mercado de atuação. 

Na tabela 5.8, observa-se que para a maioria dos respondentes a qualidade do produto 

ou serviço tem elevada importância como fator determinante da competitividade (93%). Isso 

justifica as implementações dos certificados de qualidade pelas empresas, pois além de ser 

uma exigência é um fator determinante da competitividade, dado que, como se observou na 

análise da literatura, os clientes desse segmento estão cada vez mais exigentes. 

 

Tabela 5.8. Percentual de importância dos fatores determinantes da capacidade competitiva das empresas na 

construção de edifícios residenciais 

Fatores Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Qualidade dos insumos 3,45 0 24,14 72,41 

Qualidade do produto ou serviço 0 3,45 3,45 93,10 

Qualidade do atendimento 0 10,34 13,79 75,86 

Qualidade da mão de obra 0 3,45 20,69 75,86 

Localização do empreendimento 10,34 0 24,14 65,52 

Custo da mão de obra 0 6,25 44,28 44,83 

Preço do produto (baixo?) 0 10,71 39,29 46,43 

Nível tecnológico dos equipamentos 0 24,14 48,28 27,59 

Capacidade de introdução de novos 

produtos/ processos 

0 34,48 44,83 20,69 

Desenho/ projeto  3,45 6,90 44,83 44,83 

Estratégias de comercialização 0 13,79 37,93 44,83 

Capacidade de atendimento  3,45 13,79 31,03 51,72 

  Fonte: Pesquisa direta 

 

Chama a atenção nessa análise o fato de que a qualidade da mão de obra foi apontada 

por 75% dos respondentes como sendo um fator de alta importância na determinação da 

capacidade competitiva. Sendo essa declaração preocupante no sentido que, como afirmado 

anteriormente as empresas apresentam elevada dificuldade para contratar e manter 

empregados qualificados. Por outro lado, esse critério justifica a procura dos empresários por 

mão de obra qualificada, bem como justifica a realização de treinamentos com o pessoal 

empregado. 

Observa-se que menos de 30% dos respondentes considera de alta importância o nível 

tecnológico dos equipamentos, característica peculiar dessa indústria, que pesa com maior 

importância a qualidade da mão de obra, apesar de assegurarem elevada dificuldade no trato 

com esse fator, em detrimento do nível tecnológico dos equipamentos. Mas, deve-se levar em 

conta que para o bom desempenho do processo produtivo, assim como para melhorar a 

qualidade dos produtos é necessário a utilização de mão de obra qualificada e equipamentos 
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tecnologicamente desenvolvidos. Correlacionado a esse fator, verifica-se que a maioria dos 

respondentes considera de baixa (34,48%) ou média (44,83%) importância a introdução de 

novos produtos/processos. 

A qualidade dos insumos foi considerada por 72,41% dos respondentes como de alta 

importância para a manutenção da capacidade competitiva das empresas, por 24,14% como de 

média importância e 3,45% das empresas investigadas consideraram como nulo esse fator 

para a competitividade da empresa. A localização do empreendimento também foi apontada 

pela maioria dos respondentes 65,52%, como fator determinante para manter a capacidade 

competitiva da empresa na construção de edifícios residenciais, 24,14% consideraram esse 

critério como de média importância e 10,34% avaliaram como nulo. 

 Com relação a compra dos insumos, 95,83% dos respondentes informaram que 

compram os materiais de construção tanto diretamente dos fabricantes quanto dos 

distribuidores, 4,17% afirmaram comprar apenas dos distribuidores e nenhum informou 

comprar direto do fabricante (figura 5.6).  No que diz respeito ao mercado fornecedor de 

materiais de construção 75% dos respondentes apontaram que compra no Brasil, de modo 

geral, sendo que 10,53% citaram o Estado de São Paulo como um dos mercados prioritários e 

5,26% declararam que o Estado do Rio de Janeiro é uma das opções de compra, 12,5% 

informaram comprar apenas no município e 8,33% indicaram o estado de Pernambuco como 

preferencial (figura 5.7).  
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Figura 5.6. Compras de materiais 

Fonte: Pesquisa direta 

 

No caso da compra de equipamentos, verifca-se que o percentual de compras direto do 

fabricante (23,08%) aumentou em relação as compras dos materiais de construção. Um dos 

fatores que concorre para essa mudança na preferência por fabricantes é a redução no custo 

dos equipamentos comprados na fábrica. O mesmo acontece com a compra de máquinas, 

30,77% dos respondentes informaram comprar as máquinas diretamente do fabricante, 

61,54% declararam não ter restrição quanto ao fornecedor e 7,69% prefere comprar do 

distribuidor. 

O mercado onde são realizadas as compras de máquinas e equipamentos é bastante 

diversificado, mas com preferência predominante por comprar no Brasil. Ressalta-se, 

entretanto, que 5,26% dos respondentes informaram que o Estado de São Paulo é uma das 

opções de compras. A preferência para comprar no Estado de Pernambuco foi assumida por 

12,50% com relação a compra de equipamentos e por 13,64% no que se refere a compra de 

máquinas. De modo geral, observa-se que o percenual de indicações quanto a realização de 

compras no exterior é bastante reduzido, seja para aquisição de materiais de construção, de 

máquinas ou de equipamentos. 
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Figura 5.7. Mercado fornecedor 

Fonte: Pesquisa direta 

 

A localização do empreendimento como foi ressaltado anteriormente, é um fator de 

alta relevância para a manutenção da capacidade competitiva das empresas. Quando 

questionados  sobre o principal mercado de vendas da empresa entre o período de 2008 e 

2011, 73,3% dos respondentes apontaram a RMR. 10% indicaram o Agreste e a RMR, 6,8% 

afirmaram focalizar apenas outros estados para localização dos empreendimentos, e, 3,3% 

revelaram que planejam realizar suas construções em outros estados e RMR, na Zona da Mata 

e RMR e apenas no município de Recife (figura 5.8). 
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Figura 5.8. Principal mercado de vendas entre 2008 e 2011 

Fonte: Pesquisa direta 

Quanto aos estados indicados pelas empresas como potenciais receptores de novos 

imóveis entre 2008 e 2011, foram citados os Estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará 
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Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, bem como a Região Nordeste, de forma geral. É possível 

inferir que diante do cenário competitivo estabelecido no setor, a entrada de empresas de fora 

no setor local está caminhando em paralelo com a saída de empresas locais para o mercado 

externo ao Estado de Pernambuco.  

 

5.2. Inovação, aprendizado e cooperação 

 

Neste tópico, busca-se apresentar o perfil inovativo das empresas da construção de 

edifícios residenciais localizadas em Recife. Para tanto, serão apresentadas as ações que as 

empresas realizaram quanto a introdução de inovações, que tipos de características do produto 

edifício residencial foram inovados no período de 2007 a 2010, as inovações realizadas no 

processo, os ganhos proporcionados pelas inovações sobre o faturamentos, os impactos das 

inovações nas empresas em termos de competitividade, as atividades inovativas, os gastos 

despendidos para desenvolver as atividades de inovação, absorção de mão de obra 

qualificada, bem como as fontes de informação e aprendizagem.  

 

5.2.1. Introdução de inovação 

 

No que concerne a introdução de inovação no período de 2007 a 2010, 83,33% dos 

respondentes declararam ter introduzido algum tipo de produto (melhoria nas características 

do produto edifício) considerado novo para a empresa, mas já existente no mercado (tabela 

5.9). Esse dado reflete uma característica peculiar desse setor, o conservadorismo, um dos 

grandes gargalos à implementação de inovação no setor. Seguindo essa linha de raciocínio, 

pode-se dizer que as empresas atuantes no setor em Recife, seguem a característica 

conservadora intrínseca ao setor da construção, ou seja, copiam o que se estar posto no 

mercado e está dando certo em outras construtoras. O medo de arriscar na introdução de algo 

novo, se dá, principalmente, pelo receio de não aceitação daquela mudança pelo consumidor.     

Contudo, mesmo grande parte dos respondentes tendo afirmado que os esforços na 

introdução de inovação são exógenos. Percebeu-se, que há esforços no sentido de expandir as 

inovações no sentido endógeno. Essa assertiva se pauta na afirmação de 3,57% dos 

respondentes, que declararam ter introduzido produto novo ou melhorado para o mercado 

nacional. Nenhuma empresa declarou ter avançado nos seus esforços inovativos na direção do 
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mercado internacional.  

No que diz respeito ao processo, o percentual de introdução de processos novos ou 

significativamente aperfeiçoados para as empresas, mas já existente no setor foi de 86,67%. 

Seguindo o mesmo caminho da introdução de produtos, pode-se inferir que as empresas do 

setor em Recife, absorvem, segundo a maioria dos respondentes, o que o mercado oferece, 

indicando a necessidade de mais iniciativa e ou incentivo para o desenvolvimento de 

inovações significativas para o setor de atuação. 

É possível perceber, portanto, que as empresas investigadas implementaram de forma 

significativa mudanças nas suas estruturas organizacionais (73,33%), essas mudanças podem 

ser justificadas pela introdução de novas práticas de negócio, visando acompanhar as 

mudanças realizadas na estrutura da empresa a partir da introdução de certificações de 

qualidade e ambiental. Com relação a esse fator verifica-se que 83,33% dos respondentes 

afirmaram que as empresas introduziram no período de análise (2007 a 2010) novos métodos 

de gerenciamento, visando atender as normas de certificação (ISO 9000 e ISO 14000), como 

ressaltado anteriormente. Outros fatores que concorreram para as mudanças nas estruturas das 

empresas foram a introdução de práticas de Produção Enxuta, novos métodos visando 

melhorar a segurança no trabalho, bem como, sistema de treinamento com vistas na 

permanência do trabalhador na empresa. 

Nessa análise verifica-se que, menos da metade dos respondentes (37,93%) afirmaram 

ter implementado mudanças significativas nos conceitos ou práticas de marketing nas 

empresas.  Por outro lado 51,72% dos respondentes declararam ter introduzido inovações no 

desenho dos produtos. 

 

Tabela 5.9. Percentuais de empresas que introduziram inovações entre 2007 e 2010 

Tipo de inovação       (%) 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para a empresa, mas já existente no mercado 83,33 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado local 48,28 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado estadual 28,57 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado regional 10,71 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional 3,57 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado internacional 0 

Processos tecnológicos novos ou significativamente aperfeiçoados para a empresa, mas já 

existentes no setor 

Processos tecnológicos novos ou significativamente aperfeiçoados para o setor de atuação                

Inovações no desenho de produtos  

86,67 

 

44,33 

       51,72 

Implementação de técnicas avançadas de gestão 56,67 

Implementação de significativas mudanças na estrutura organizacional 73,33 

Mudanças significativas nos conceitos e/ou práticas de marketing 37,93 

Mudanças significativas nos conceitos e/ou práticas de comercialização 44,83 
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(Continuação da tabela 5.9)   

Tipo de inovação       (%) 

Implementação de novos métodos e gerenciamento, visando a atender normas de certificação 

(ISO 9000, ISO 14000, etc.)                                                            

83,33 

Fonte: Pesquisa direta 

 

 A partir do quadro 5.1, pode-se fazer a análise do comportamento das empresas com 

base na introdução de inovações específicas nas características dos edifícios, no período de 

2007 a 2010. Ou seja, dado que cada edifício é um produto novo, as modificações são feitas 

nas características dos mesmos, visando agregar valor para ganhar competitividade e 

conquistar novos consumidores. 

 Quando questionados sobre a entrega do edifício com sistema de segurança, 50% 

disseram que introduziram melhorias significativas nos mesmos, no período de análise, 

ademais 7,54% dos respondentes afirmaram que as melhorias foram desenvolvidas pela 

própria empresa. Em relação a introdução de poço artesiano nos edifícios apenas 13,79% 

declararam ter inserido nos edifícios, além disso 100% dos que informaram ter introduzido 

essa inovação responderam que é algo novo apenas para a empresa, bem como é um 

aprimoramento. 

 No que se refere a introdução de sistema de reuso de água, 40% dos que informaram 

ter introduzido a inovação asseguraram que é nova para o setor local, enquanto 60% 

informaram que essa inovação já existe no setor e é nova apenas para a empresa. Essa 

assimetria de informação, afigurar-se como uma deficiência das empresas acerca do 

comportamento dos seus competidores no mercado. Isso é preocupante quando se analisa o 

comportamento inovativo das empresas, no sentido que, é a partir do conhecimento do 

mercado, das necessidades dos clientes e do comportamento dos concorrentes, que podem 

surgir ideias inovadoras.  

 Questionados a respeito da introdução de um sistema integrado onde luzes, geladeira, 

sistema de som e TV são controlados por um único controle remoto, 10,34% dos respondentes 

declararam ter introduzido essa inovação e 100% destes informaram que um produto edifício 

entregue com esse sistema é novidade para o mercado estadual, bem como afirmaram que 

essa melhoria no edifício é algo completamente novo para a empresa.  

 Outras melhorias foram introduzidas nos edifícios no período de análise, conforme 

47,06% dos respondentes. Quanto ao grau de novidade 25% respondeu que é nova para o 

setor local e que em termos técnicos é completamente novo para as empresas, sendo todas 
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desenvolvidas por outras empresas ou institutos. As inovações nos edifícios citadas pelos 

respondentes foram: hidrômetros individuais, colocação de rodapés, churrasqueira, quadra de 

vôlei, piscina com borda infinita, sistema de refrigeração spliair, home in clube, sala gourmet, 

cinemateca e utilização de boiler para o aquecimento de água. 

 

Quadro 5.1. Inovações nas características dos edifícios 

Edifícios 

com: 

Inovou 

(%) 

Não 

inovou 

(%) 

Grau de 

novidade 
(%) 

Termos 

técnicos 
(%) Quem desenvolveu (%) 

Sistema de 

segurança 
50 50 

Novo para a 

empresa, 

mas já 

existente no 

mercado 

100 

Aprimora

mento de 

um já 

existente 

78,57 

Principalmente a 

empresa 
7,14 

Principalmente outra 

empresa do grupo 
 

Novo para o 

mercado 

local 

 

Completa

mente 

novo para 

a empresa 

21,43 

Principalmente a empresa 

em cooperação com outras 

empresas ou institutos 

14,29 

Principalmente outras 

empresas ou institutos 
78,57 

Poço 

artesiano 
13,79 86,21 

Novo para a 

empresa, 

mas já 

existente no 

mercado 

100 

Aprimora

mento de 

um já 

existente 

100 

Principalmente a 

empresa 
 

Principalmente outra 

empresa do grupo 
 

Novo para o 

mercado 

local 

 

Completa

mente 

novo para 

a empresa 

 

Principalmente a empresa 

em cooperação com outras 

empresas ou institutos 

50 

Principalmente outras 

empresas ou institutos 
   50 

Sistema de 

reuso de 

água 

17,86 82,14 

Novo para a  

 

empresa, 

mas já 

existente no 

mercado 

60 

Aprimora

mento de 

um já 

existente 

25 

Principalmente a 

empresa 
20 

Principalmente outra 

empresa do grupo 
 

Novo para o 

mercado 

local 

40 

Completa

mente 

novo para 

a empresa 

75 

Principalmente a empresa 

em cooperação com outras 

empresas ou institutos 

 

Principalmente outras 

empresas ou institutos 
80 

  

92,86 

Novo 

para a 

empresa, 

mas já 

existente no 

mercado 

1

00 

Apr

imorament

o de um já 

existente 

1

00 

Principalmente a 

empresa 
 

Sistema de 

energia 

solar 

7

,14 

Principalmente outra 

empresa do grupo 
 

Novo para o 

mercado 

local 

 

Completa

mente 

novo para  

 
Principalmente a empresa 

em cooperação com outras 

empresas ou institutos 
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(continuação do quadro 5.1.) 

Edifícios 

com: 

Inovou 

(%) 

Não 

inovou 

(%) 

Grau de 

novidade 
(%) 

Termos 

técnicos 
(%) Quem desenvolveu (%) 

     a empresa  
Principalmente outras 

empresas ou institutos 
100 

Sistema 

integrado 

(onde 

geladeira, 

luzes, 

sistema de 

som e TV 

são 

controlados 

por um 

único 

controle 

remoto) 

10,34 89,66 

Novo para a 

empresa, 

mas já 

existente no 

mercado 

 

Aprimora

mento de 

um já 

existente 

 

Principalmente a 

empresa 
 

Principalmente outra 

empresa do grupo 
 

Novo para o 

mercado 

local 

 

Completa

mente 

novo para 

a empresa 

1

100 

Principalmente a empresa 

em cooperação com outras 

empresas ou institutos 

 

Novo para o 

mercado 

estadual 

100 
Principalmente outras 

empresas ou institutos 
100 

Outros 47,06 52,94 

Novo para a 

empresa, 

mas já 

existente no 

mercado 

75 

Aprimora

mento de 

um já 

existente 

75 

Principalmente a 

empresa 
 

Principalmente outra 

empresa do grupo 
 

Principalmente a empresa 

em cooperação com outras 

empresas ou institutos 

 

 

Novo para o 

mercado 

local 

25 

Completa

mente 

novo para 

a empresa 

25 
Principalmente outras 

empresas ou institutos 
100 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Além dos questionamentos sobre a introdução de inovações nos edifícios, buscou-se 

nesta pesquisa conhecer as inovações introduzidas nos processos construtivos, no período de 

2007 a 2010. Para tanto, foram listados alguns processos que já são utilizados no Brasil e 

amplamente em outras partes do mundo, a fim de conhecer o comportamento das empresas 

construtoras de Recife em relação a esses processos.  

O resultado do questionamento sobre a introdução dos processos, indica um bom 

desempenho das construtoras em relação a introdução de alguns processos (figura 5.9). No 

caso da introdução de Produção Enxuta, 57,14% dos respondentes informaram que já 

trabalham com essa filosofia, esse dado é importante no sentido que, o desperdício amargado 

pelo setor ainda é bastante elevado. Podendo ser reduzido a partir da introdução dessa 

filosofia de gestão, bem como, pode-se reduzir também os custos e os prazos de entrega do 

produto.  

Verifica-se a partir da tabela 5.10 que, 75% dos respondentes afirmaram que esse 

processo é novo para a empresa, mas já é utilizado no setor, 12,5% informaram que o 
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processo é novo para o setor em Recife 6,25% declararam que o processo utilizado é novo 

para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Como a Produção Enxuta é um processo já 

utilizado no Brasil e em outros países, a declaração de que é algo novo para o Brasil pode se 

dar devido melhorias incrementais no processo a fim de adequá-lo a realidade da empresa, 

visto que, 50% das empresas (tabela 5.11) que informaram ter introduzido esse método, 

afirmaram que o mesmo foi desenvolvido, principalmente por elas.  

Quando questionados acerca da introdução de métodos para reaproveitamento dos 

resíduos sólidos, grande vilão do setor da construção, menos de 50% dos respondentes 

afirmaram ter introduzido algum tipo de inovação nesse sentido. Esse dado é preocupante, 

dado que a construção civil é um dos setores mais poluentes, e requer urgência de trabalhos 

conjuntos para o desenvolvimento de inovações capazes de mitigar os impactos ambientais 

causados pelos resíduos provenientes do processo de construção.  

Dos respondentes que afirmaram ter implementado em suas empresas inovações 

visando o reaproveitamento dos resíduos da construção, 54,55% declararam que as inovações 

foram desenvolvidas pela própria empresa (tabela 5.11). Além disso, 54,5% das empresas 

informaram que apenas aprimoraram os métodos já existentes na empresa (figura 5.10). 

Ressalta-se ainda que, confirmando o que diz a literatura da área, mesmo sendo usado 

amplamente em outros países, no Brasil o uso de blocos de gesso e gesso acartonado ainda é 

restrito na construção de edifícios residenciais. As construtoras de Recife, conforme os dados 

do gráfico 5.9 seguem essa tendência, uma vez que entre 2007 e 2010 apenas 17,86% e 

14,81%, respectivamente, introduziram em suas construções alvenaria de bloco de gesso e 

paredes de gesso acartonado. Além disso, 20% das empresas declararam que a construção de 

alvenaria de bloco de gesso é algo novo para o setor local (tabela 5.10) e completamente novo 

para a empresa, segundo 60% dos respondentes (figura 5.10). 
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Figura 5.9. Inovação nos Processos 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Outros dados que chamam a atenção é a introdução de métodos para melhorar a 

segurança no trabalho. Sabe-se que as atividades da construção, precisamente no canteiro de 

obra, são potenciais concorrentes como causadores de acidentes de trabalho. Desse modo, 

justifica-se a preocupação dos empresários do setor no Recife em desenvolver melhorias no 

processo de produção, a fim de reduzir os acidentes de trabalho. Mais de 80% dos 

respondentes afirmaram ter introduzido na empresa métodos para melhorar a segurança no 

trabalho entre 2007 e 2010. Conforme, 9,09% dos respondentes o método desenvolvido pela 

empresa é novo para o setor local, e, para 4,55% o método desenvolvido em suas construtoras 

é novo para o setor no Estado. Das empresas analisadas, que introduziram um novo método 

para aumentar a segurança no trabalho, 75% apenas aprimorou os métodos já existentes, 

38,10% das inovadoras nesse processo revelaram que o método foi desenvolvido na própria 

empresa e 23,81% (tabela 5.11) afirmaram que a inovação foi concebida em cooperação com 

outras empresas ou institutos. 
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Tabela 5.10. Grau de novidade dos processos introduzidos no período de 2007 a 2010 

 

 

Processo 

inovativo 

 

Grau de novidade (%) 

Novo para a 

empresa, mas 

já existente 

no setor 

Novo 

para o 

setor 

local 

Novo 

para o 

setor no 

estado 

Novo para 

o setor na 

região 

Novo para 

o setor no 

Brasil 

Novo para o 

setor em 

termos 

mundiais 

Produção Enxuta 
75,0 12,5 6,25 0 6,25 0 

Alvenaria de 

bloco de gesso 80 20 0 0 0 0 

Paredes de gesso 

acartonado 100 0 0 0 0 0 

Reaproveitament

o de resíduos 

sólidos (PGRS 

resolução 

CONAMA) 

90,91 9,09 0 0 0 0 

Utilização de 

shafts 
92,31 7,69 0 0 0 0 

Sistema PEX 
85,710 14,29 0 0 0 0 

Método utilizado 

para melhorar a 

segurança no 

trabalho 

86,36 9,09 4,55 0 0 0 

Aplicação de 

mantas na 

cobertura no 

lugar de telhas 

70 30 0 0 0 0 

Método utilizado 

para fazer a 

entrega do 

produto 

71,43 21,43 7,14 0 0 0 

Split no lugar de 

ar condicionado 

de janela 

93,33 6,67 0 0 0 0 

      Outros 50,0 25 25 0 0 0 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Afora os processos listados, algumas empresas revelaram ter introduzidos outros 

processos inovativos no período de 2007 a 2010 (21,05%), dos quais foram considerados por 

25% dos respondentes, como novos para o mercado local e por outros 25% novos para o 

mercado estadual. Foram citados como novos processos inovativos, a introdução de novas 

práticas logísticas para melhorar a produção; aquisição de formas deslizantes para 

concretagem (isso é considerado uma atividade inovativa, mas que modifica o processo de 

produção, sendo assim, provedora direta da inovação no processo); medição da produtividade 

do trabalhador para os diversos serviços da construção; projeto e execução de alvenaria 

racionalizada com blocos cerâmicos; aplicação mecânica de argamassa, impermeabilização e 
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isolamento térmico. 

 

 
Figura 5.10 - Nível técnico das inovações introduzidas 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Tabela 5.11. Responsáveis pelo desenvolvimento da inovação 

Processo inovativo 

Quem desenvolveu a inovação (%) 

Principalmente 

a empresa 

Principalmente 

outra empresa 

do grupo 

Principalmente a 

empresa em 

cooperação com 

outras empresas ou 

institutos 

Principalmente 

outras empresas 

ou institutos 

Produção Enxuta 50 0 6,25 43,75 

Alvenaria de bloco de gesso 66,67 0 16,67 16,67 

Paredes de gesso acartonado 50 0 25 25 

Reaproveitamento de resíduos 

sólidos (PGRS – resolução 

CONAMA) 

54,55 9,09 0 36,36 

Utilização de shafts 38,46 0 0 61,54 

Sistema PEX 28,57 0 0 71,43 

Método utilizado para 

melhorar a segurança no 

trabalho 

38,10 0 23,81 38,10 

Aplicação de mantas na 

cobertura no lugar de telhas 
11,11 0 0 88,89 

Método utilizado para fazer a 

entrega do produto 
64,29 0 14,29 21,43 

Split no lugar de ar 

condicionado de janela 
23,08 0 0 76,92 

         Outros 25 0 25 50 

Fonte: Pesquisa direta 
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Considerando as inovações realizadas entre 2009 e 2010, 57,17% das empresas que 

introduziram inovações no período analisado informaram que a contribuição sobre o 

faturamento variou entre zero e 25%. Apenas 8,33% contabilizaram um aporte acima de 50% 

sobre o faturamento da empresa e mais de 16% dos respondentes não souberam informar a 

esse dado (tabela 5.12). Ademais, os resultados das inovações introduzidas, conforme os 

respondentes, impactaram positivamente não apenas sobre o faturamento, mas também na 

determinação da capacidade competitiva da empresa (tabela 5.13). 

 

Tabela 5.12. Contribuição das inovações introduzida sobre o faturamento entre 2009 e 2010 

Fonte: pesquisa direta 

 

Para a maioria dos respondentes, as inovações introduzidas nas empresas contribuíram 

para o aumento da produtividade nos canteiros, nos percentuais de 41,38% e 37,93%, com 

importância média e alta, respectivamente (tabela 5.13). De acordo com 20,69% dos 

respondentes foi possível aumentar a gama dos produtos ofertados (edifícios), devido a 

introdução das inovações, mais de 35% atribui importância elevada às inovações no que 

concerne a permanência da empresa no mercado de atuação e 25% considera também elevada 

a contribuição das inovações para o aumento da participação no mercado interno das mesmas.  

Observe-se que, fatores que a priori foram considerados como determinantes para a 

manutenção da capacidade competitiva das empresas, como qualidade do produto, capacidade 

de introdução de novos produtos ou processos e custo da mão de obra receberam impactos das 

inovações injetadas nas empresas. Salienta-se ainda que, para 48,15% dos respondentes as 

inovações permitiram controlar aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalhador, 

assim como, foi observado como considerável a importância média relativa dada ao resultado 

das inovações quanto aos impactos sobre o meio ambiente. Pode-se dizer que concorrem para 

esses resultados positivos especificamente, as melhorias contínuas realizadas nos métodos 

utilizados para melhorar a segurança no trabalho e as implementações de melhorias sobre o 

processo de reaproveitamento dos resíduos sólidos, seguindo o PGRS, conforme a resolução 

CONAMA. 

Contribuição das inovações introduzidas sobre o faturamento Frequência (%) 

Até 25% 13 57,17 

De 25 a 50% 5 20,83 

Acima de 50% 2 8,33 

NS/NR 4 16,67 

Total 24 100 
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Tabela 5.13. Impactos resultantes das inovações introduzidas nas empresas durante 2007 a 2010 

Resultado Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Aumento da produtividade da empresa 3,45 17,24 41,38 37,93 

Ampliação da gama de produtos ofertados 27,59 34,48 17,24 20,69 

Aumento da qualidade dos produtos 0 6,90 55,17 37,93 

Permitiu que a empresa mantivesse a sua 

participação nos mercados de atuação 10,71 21,43 32,14 35,71 

Aumento da participação no mercado interno da 

empresa 17,86 14,29 42,86 25 

Aumento da participação no mercado externo da 

empresa 51,85 22,22 18,52 7,41 

Permitiu a redução de custos dos insumos 17,24 10,34 55,17 17,24 

 Permitiu a redução de custos do trabalho 
17,24 20,69 51,72 10,34 

Permitiu o enquadramento em regulações e normas 

padrão relativas ao: 

- Mercado Interno                                                                                                                 26,92 15,38 34,62 23,08 

- Mercado Externo  70,37 11,11 7,41 11,11 

Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e 

segurança do trabalhador 

 

0 7,41 44,44 48,15 

Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente        0 26,92 53,85 19,23 

    Fonte: Pesquisa direta 

 

De modo geral, percebe-se que as inovações introduzidas nas empresas investigadas 

contribuíram para o melhor desempenho das mesmas no mercado. Entretanto, vale salientar 

que essas inovações afiguram-se como inovações incrementais, ao passo que foram 

introduzidas de forma contínua nas empresas, impactando diretamente na produtividade.  Na 

construção de edifícios residenciais, onde o canteiro de obra pode ser comparado ao chão de 

fábrica de uma indústria de montagem, o melhoramento na produtividade é percebido pelo 

pela redução no tempo de término e entrega do edifício. Ademais, ressalta-se que, para que 

essas inovações sejam introduzidas de forma satisfatória, isto é, seja sustentada, faz-se 

necessário uma base de apoio, as atividades de inovativas. 

 

5.2.2. Atividades inovativas 

 

As inovações compreendem atividade inovativas necessárias para a implementação 

das mesmas, por exemplo, a aquisição de máquinas e equipamentos configura-se como uma 

atividade de inovação, e, impacta diretamente no processo de produção e na produtividade do 

trabalho.  

 São várias as atividades de inovação que podem ser necessárias à implementação de 

inovações. Nesta análise, procurou-se obter das empresas investigadas, informações acerca de 



Capítulo 5                                                                         Perfil Inovativo das Empresas 

83 

 

atividades inovativas desenvolvidas por elas nos anos de 2009 e 2010, bem como a constância 

dedicada à atividade.  Observa-se a partir da tabela 5.14, que a atividade de inovação P&D 

tanto interna quanto aquisição externa não é desenvolvida pela maioria das empresas, 

conforme os respondentes. Esse dado corrobora com as informações obtidas acerca da 

introdução de inovação nas empresas, pontudas anteriormente, onde se verificou que na maior 

parte das empresas pesquisadas as inovações introduzidas já eram conhecidas no setor de 

atuação.  

 As informações sobre o desenvolvimento da atividade aquisição de máquinas e 

equipamentos, bem como sobre o desenvolvimento de programas de treinamento orientados à 

introdução de produtos e processo concorrem para o resultado dos dados sobre o aumento da 

produtividade da empresa, resultante da introdução de inovações. Essa avaliação, decorre do 

fato de que a modernização dos bens de capitais aliada ao pessoal bem treinado, orientado ao 

uso dos mesmos, é considerado fator determinante para um bom desempenho da atividade de 

construção. 

 

Tabela 5.14. Percentuais de atividades de inovação desenvolvidas pelas empresas entre 2009 e 2010 

Fatores Não 

desenvolveu 

Desenvolveu 

ocasionalmente 

Desenvolveu 

rotineiramente 

Pesquisa na sua empresa      58,62       31,03       10,34  

Desenvolvimento na sua empresa      44,83       37,93       17,24  

Aquisição externa de Pesquisa       58,62       31,03       10,34  

Aquisição externa de Desenvolvimento      51,85       37,04       11,11  

Aquisição de máquinas e equipamentos que implicaram 

em significativas melhorias tecnológicas de 

produtos/processos ou que estão associados aos novos 

produtos/processos.      17,24       48,28       34,48  

 Aquisição de outras tecnologias softwares      34,48       37,93       27,59  

Programa de treinamento orientado à introdução de 

produtos/processo tecnologicamente novos ou 

significativamente melhorados      27,59       62,07       10,34  

Programas de gestão da qualidade ou de modernização 

organizacional, tais como: certificação de qualidade, 

reengenharia de processos, etc      17,24       37,93       44,83  

Novas formas de comercialização e distribuição para o 

mercado de produtos novos ou significativamente 

melhorados.      44,83       37,93       17,24  

Fonte: Pesquisa direta 

 

Observe-se que, foi enfática a declaração dos respondentes acerca do desenvolvimento 

de programas de gestão da qualidade ou de modernização organizacional. Concorre para 

justificativa dessa afirmação o fato que os programas de gestão da qualidade, necessitam de 
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manutenção contínua, visando o bom desempenho dos mesmos. Ademais, como citado 

anteriormente, se aliam a esses programas as mudanças nas organizações do trabalho, na 

estrutura das empresas e na gestão dos negócios, visando o melhor desempenho da produção e 

da produtividade.  

Inovar muitas vezes custa caro, e esse custo é um dos principais entraves à inovação. Os 

dados acerca dos gastos com as atividades de inovação obtidos nesta pesquisa, diz respeito, 

basicamente as despesas correntes e de capital realizadas para desenvolver as atividades de 

inovação relacionadas acima, de modo geral, e, especificamente, com pesquisa e 

desenvolvimento. Questionados sobre os dispêndios para desenvolver atividades de inovação 

sobre o faturamento da empresa, a maioria dos respondentes informou que os gastos com 

essas atividades atingiram até 3% do faturamento, para 35,72% dos respondentes os gastos 

variaram de 5% a 10%, e, para uma parcela pequena (7,14%) os dispêndios ultrapassaram 

10% do faturamento (figura 5.11). Os gastos com pesquisa, conforme os respondentes, foram 

realizados de forma tímida, quase 90% atingiram até 3% do faturamento da empresa. Os 

gastos com desenvolvimento foram um pouco melhor (22,22%) variaram entre 5% a 10%. 

 

 

Figura 5.11. Percentual dos gastos despendidos para desenvolver as atividades de inovação entre 2009 e 2010 

Fonte: Pesquisa direta 

 

As fontes de financiamento para essas inovações derivaram significativamente do 
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capital próprio da empresa (78,58%) (figura 5.12). Pode concorrer para esse resultado a falta 

de conhecimento das empresas do setor sobre instrumentos de fomento a inovação ou mesmo 

a falta de políticas de estímulo a inovação no setor da construção. Como foi visto 

anteriormente, grande parte das empresas entrevistadas declararam que o maior percentual do 

capital da empresa é próprio e, das empresas que afirmaram fazer uso de financiamento ou 

empréstimo bancário, a maior parte (41,4) indicou que a finalidade maior é expandir a 

produção (figura 5.4). 

 

 
Figura 5.12. Fontes de financiamento das atividades inovativas em porcentagem, entre 2009 e 2010 

Fonte: Pesquisa direta 

 

De modo geral, os custos e as incertezas, intrínsecos a introdução de inovação, aliados 

a falta de financiamento ou conhecimento de fontes de fomento à inovação, são fatores 

concorrentes para justificar o pouco dinamismo das empresas entrevistadas quanto ao 

desenvolvimento de atividades inovativas, especialmente realização de atividades de P&D. 

 

5.2.3. Aprendizado e cooperação 

 

 Se por um lado os custos e incertezas associados à introdução de inovação são 

gargalos para sua inserção, por outro lado, a qualificação da mão de obra concorre como fator 
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positivo e necessário para alavancar o potencial inovativo das empresas. A esse respeito, 

ressalta-se que não apenas os treinamentos orientados à introdução de inovação, mas também 

a contratação de pessoas qualificadas afigura-se como fator determinante para promoção da 

capacidade inovativa das empresas.  

 No que concerne a contratação de profissionais especializados durante os anos de 2007 

a 2010, observa-se que é considerada importância elevada à absorção de técnicos formados no 

município, bem como a contratação de formando dos cursos universitários locais (tabela 

5.15). No entanto, quando questionados sobre a contratação de mestres e doutores no período 

de análise os respondentes foram enfáticos ao considerarem não relevante a contratação de 

pessoas pós-graduadas. Ademais, vale ressaltar que a baixa ou nula importância dada à 

absorção de pessoas com elevado grau de qualificação não é um fator intrínseco ao setor da 

construção. Porém, essa informação é penosa no sentido que o setor da construção civil, 

considerado pouco inovador, poderia ter esse estigma reduzido, em parte, pela maior presença 

de pesquisadores no quadro da empresa. 

 

Tabela 5.15. Contratação de novos profissionais especializados entre os anos de 2007 e 2010 

Fatores Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Absorção de técnicos formados no município    14,81         3,70       29,63       51,85  

Absorção de técnicos formados fora do município    44,44       33,33         7,41       14,81  

Absorção de formandos dos cursos universitários 

localizados no município 

   10,71         7,14       14,29       67,86  

Absorção de formandos dos cursos universitários 

de fora do município 

    42,86       28,57         7,14       21,43  

Absorção de mestres    66,67       14,81         7,41       11,11  

Absorção de doutores    66,67       22,22         7,41         3,70  

Fonte: Pesquisa direta 

 

 Esse resultado quanto a absorção de pessoas especializadas, contudo, corrobora com a 

as informações fornecidas pelos respondentes  acerca da escolaridade do pessoal ocupado 

(figura 5.5), no caso específico, da presença de pós-graduados, e, provavelmente com a 

importância dada a realização de treinamento dos funcionários (tabela 5.6). Além disso, os 

resultados dessa análise tendem a inferir que o setor é grande demandante de pessoas com 

habilidades específicas, ao observar a contratação de técnicos, formando dos cursos 

universitários e a elevada importância direcionada ao treinamento na empresa. 

Esses dados acerca da contratação de pessoal qualificado também se configuram como 

gargalos ao aprendizado das empresas, visto que a capacidade de inovação é função direta do 
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acumulo de conhecimento, e a sociedade científica é grande fornecedor, por isso é necessário 

maior interação entre as empresas, as universidades e institutos de pesquisa, podendo essa 

parceria formar uma base sustentada para inovação e competitividade das empresas do 

segmento investigado. A falta de interação entre a comunidade científica e as empresas torna-

se ainda mais aparente quando se observa a importância dada às universidades, institutos de 

pesquisas e centros de capacitação profissional, de assistência técnica e de manutenção, como 

fontes de informação para o aprendizado (tabela 5.16). 

Tabela 5.16. Importância das fontes de informação para o aprendizado das empresas no período de 2007 a 

2010 

Fontes de informação Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Departamento de P&D 73,91 0 17,39 8,70 

Área de produção 15,38 3,85 38,46 42,31 

Áreas de vendas e marketing, serviços internos 

de atendimento ao cliente 

33,33 4,17 25 37,50 

Outros 100 0 0 0 

Outras empresas dentro do grupo 60 0 30 10 

Empresas parceiras de outro setor 45 15 15 25 

Clientes 25 5 30 40 

Concorrentes 31,82 4,55 27,27 36,36 

Empresas de consultoria  13,04 17,39 13,04 56,52 

Universidades 38,10 9,52 23,81 28,57 

Institutos de Pesquisa 33,33 28,57 9,52 28,57 

Centros de capacitação profissional, de 

assistência técnica e de manutenção 

22,73 13,64 40,91 22,73 

Instituições de testes, ensaios e certificações 9,09 18,18 18,18 54,55 

Conferências, Seminários, Cursos e Publicações 

Especializadas 

8,33 4,17 45,83 41,67 

Feiras e Exibições 4,17 8,33 37,50 50 

Encontros de Lazer (Clubes, restaurantes, etc) 39,13 17,39 21,74 21,74 

Associações empresariais locais 22,73 4,55 31,82 40,91 

Informações de redes baseadas em internet 13,64 27,27 13,64 45,45 

    Fonte: Pesquisa direta 

 

Questionados sobre as principais fontes de informação para o aprendizado das empresas 

nos últimos quatro anos, a maioria dos respondentes delegou alta importância com percentual 

de 50% ou mais às empresas de consultoria, aos institutos de testes, ensaios e certificações e 

as feiras e exibições. Informações baseadas na internet forte concorrente para assumir o posto 

de fonte majoritária de informação, devido a facilidade de compartilhamento de informações 

disponíveis, como listas de discussões, comunidades temáticas, mercado livre, com novidades 

em termos de material de construção, máquinas e equipamentos entre outras, foi apontado por 

apenas 45% dos respondentes como de importância máxima.  

Um contra ponto, para esse resultado é a importância dada às feiras e exibições e a 



Capítulo 5                                                                         Perfil Inovativo das Empresas 

88 

 

conferências, seminários, cursos e publicações especializadas, como fontes de informação, 

principalmente sobre as novidades do setor em termos de novos materiais, processo de 

construção entre outros. Alimenta ainda o cabedal de conhecimento das empresas as fontes 

tácitas de informação, como a área de produção, considerada como de elevada importância 

para 42,31% dos respondentes e as áreas de vendas e marketing, serviços internos e de 

atendimento ao cliente, cuja importância máxima foi delegada por 37,50% das empresas 

respondentes. 

 Quanto a formalização das fontes de informação, é interessante observar que a maioria 

dos respondentes classifica como formais as informações obtidas das instituições de testes, 

ensaio e certificações, centros de capacitação e assistência técnica, área de produção, 

associações empresariais locais, empresas de consultoria e universidades (figura 5.13). 

Concorre para esse resultado a sistematização e divulgação de forma estruturada dessas 

informações. A ampla maioria das empresas respondentes classifica como informais as 

informações com base na internet, obtidas de clientes e concorrentes.  
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Figura 5.13. Nível de formalização das fontes de informação no período de 2007 a 2010 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Em relação a localização das fontes de informação as fontes internas, como área de 

produção, departamento de P&D e áreas de vendas e marketing e serviços de atendimento ao 
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cliente, foram apontadas como de grande concentração na empresa (tabela 5.17). A maior 

parte das fontes de informação, entretanto, localiza-se no estado, algumas fontes também se 

localizam no exterior, como outras empresas do grupo, empresas de consultoria, instituições 

de testes, ensaios e certificações, feiras e exibições, associações empresariais locais, 

informações baseadas na internet, bem como encontros de lazer, em outros espaços de 

compartilhamento de informações, como restaurantes, bares, etc.  

Tabela 5.17. Percentuais de localização das fontes de informação para o aprendizado das empresas no período 

de 2007 a 2010 

Localização Na Empresa No Estado No País No Exterior 

Departamento de P&D 40 40 20 - 

Área de produção 73,68 15,79 10,53 - 

Áreas de vendas e marketing, serviços internos 

de atendimentos ao cliente 

68,75 25 6,25 - 

Outras empresas dentro do grupo 25 25 25 25 

Empresas parceiras de outro setor 9,09 72,73 18,18 - 

Clientes 17,65 52,94 29,41 - 

Concorrentes 23,08 53,85 23,08 - 

Empresas de consultoria  21,05 63,16 10,53 5,26 

Universidades 7,69 76,92 15,38 - 

Institutos de Pesquisa 7,69 76,92 15,38 - 

Centros de capacitação profissional, de 

assistência técnica e de manutenção 

5,56 83,33 11,11 - 

Instituições de testes, ensaios e certificações 14,29 57,14 23,81 4,76 

Conferências, Seminários, Cursos e Publicações 

Especializadas 

- 56,52 43,48 - 

Feiras e Exibições 3,45 48,28 44,83 3,45 

Encontros de Lazer (Clubes, restaurantes, etc) 17,65 58,82 17,65 5,88 

Associações empresariais locais 9,52 71,43 14,29 4,76 

Informações de redes baseadas em internet 13,64 4,55 18,18 4,55 

 Fonte: Pesquisa direta 

 

Considerando as melhorias resultantes dos processos de treinamento e aprendizagem, 

formais e informais sobre as capacitações das empresas, observa-se que para a maioria dos 

respondentes (67,86%) os impactos foram de elevada importância no que diz respeito a 

melhor utilização de técnicas produtivas, equipamentos, insumos e componentes, bem como 

para a maior capacitação para realização de modificações e melhorias em produtos e 

processos (tabela 5.18).  

Tabela 5.18. Importância percentual das melhorias nas capacitações das empresas 

Fatores Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Melhor utilização de técnicas produtivas, 

equipamentos, insumos e componentes 0 0 32,14 67,86 

Maior capacitação para realização de 

modificações e melhorias em produtos e 

processos 3,57 10,71 17,86 67,86 
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(continuação do quadro 5.1.) 

Fatores Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Melhor capacitação para desenvolver novos 

produtos e processos 

Maior conhecimento sobre as características 

dos mercados de atuação da empresa 

Melhor capacitação administrativa 

6,90 

3,57 

   0 

      6,90 

17,86 

      3,70 

     41,38              

39,29 

     48,15 

     44,83 

     39,29 

     48,15 

   Fonte: Pesquisa direta 

 

Para 48,15% dos respondentes os treinamentos e as informações obtidas no período de 

análise também contribuíram de forma significativa para melhorar a capacitação 

administrativa da empresa. Além disso, verifica-se que para 39,29% das empresas 

respondentes foi alta a importância delegada ao fator maior conhecimento sobre as 

características dos mercados de atuação das empresas.  

De modo geral, o resultado dos dados obtidos reforça a importância de atividades de 

parcerias para o melhor desempenho das empresas. Entretanto, é necessário alavancar a 

importância delegada ao conhecimento das características do mercado de atuação da empresa. 

Visto que, esse elemento configura-se como de importância significativa para a introdução de 

inovações e manutenção da capacidade competitiva. 

 

5.2.3.1. Relações de parcerias 

 

As relações de parcerias devem ser engendradas de forma sistemática, com vistas no 

desenvolvimento de ações específicas para o desenvolvimento de atividades inovativas e 

inserção de inovação nas empresas. Visando melhorar o desempenho das construtoras no setor 

de atuação, bem como, o atendimento das aspirações dos consumidores que estão cada vez 

mais exigentes em termo de qualidade, prazo de entrega e introdução de novas características 

nos edifícios, que agreguem valor ao mesmo. 

Os empresários do segmento da construção imobiliária de Recife parecem reconhecer a 

importância de atividades cooperativas como fator determinante para bom desempenho das 

empresas. As informações levantadas a partir da aplicação dos questionários apontam que 

61% das empresas pesquisadas realizaram atividades colaborativas nos últimos quatro anos, 

2007 a 2010 (figura 5.14). 
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Figura 5.14. Percentual de empresas que realizaram atividades inovativas no período de 2007 a 2010 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Na análise das informações fornecidas pelos respondentes, chama a atenção o fato de 

que as universidades e institutos de pesquisa não foram considerados como de elevada 

importância como parceiros, bem como as empresas parceiras de outro setor (tabela 5.19).  

 

Tabela 5.19. Percentuais de importância dos grupos de atores parceiros das empresas entre 2007 e 2010 

Parceiros Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Clientes  26,67 6,67 20,00 46,67 

Fornecedores 13,33 6,67 33,33 46,67 

Concorrentes 26,67 13,33 33,33 26,67 

Outra empresa do grupo 50,00 - 16,67 33,33 

Empresas de consultoria 11,76 11,76 29,41 47,06 

Empresas parceiras de outro setor 58,33 8,33 25,00 8,33 

Universidades ou institutos de 

pesquisa 

38,46 15,38 38,46 7,69 

Centros de capacitação profissional, 

de assistência técnica e de 

manutenção 

15,38 15,38 38,46 30,77 

Instituições de testes, ensaios e 

certificações 

5,88 5,88 29,41 58,82 

   Fonte: Pesquisa direta 

 

Observa-se que os atores clientes, fornecedores, empresas de consultoria e institutos de 

testes ensaios e certificações foram apontados pela maioria dos respondentes como sendo de 

alta importância como parceiros. Para 26,67% dos respondentes os concorrentes são 
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concebidos como parceiros de elevada significância. Converge como justificativa para essa 

aliança com os concorrentes, em meio ao ambiente de competição vivenciado pelo setor, o 

fato de os respondentes delegarem alta importância as associações empresarias locais como 

importante fonte de informação para o aprendizado.   

A maioria dos respondentes declarou que as relações de parcerias com os institutos de 

testes, ensaios e certificações, centros de capacitação profissional, assistência técnica e 

manutenção e empresas de consultoria são formais (figura 5.15). Contudo, verifica-se uma 

baixa formalização das parcerias entre as empresas e os clientes, os fornecedores e os 

concorrentes.  As disparidades nos níveis de formalização entre esses agentes, citados com 

maior percentual para a alternativa formal e os com baixa formalização, podem estar 

relacionadas ao tipo de atividade cooperativa realizadas entre os mesmos. 

 

 
Figura 5.15. Percentuais de formalização das ações de parcerias realizadas entre os atores no período de 2007 

a 2010 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Com base nas informações levantadas sobre a localização dos parceiros das empresas 

investigadas, constata-se que os clientes são localizados majoritariamente em Recife ou em 

outras localidades do Estado de Pernambuco, quanto aos fornecedores parceiros, estes se 

localizam em percentual mais elevado no Estado ou no Brasil (tabela 5.20. O Estado abriga de 

forma preponderante, conforme os respondentes, as universidades ou institutos de pesquisas, 
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bem como os centros de capacitação profissional, de assistência técnica e de manutenção 

parceiros nos últimos quatro anos. 

Tabela 5.20. Percentual de localização dos grupos de atores que exerceram papel importante como parceiros no 

período de 2007 a 2010 

Localização Município Estado Brasil Exterior 

Clientes  40,00 40,00 20,00 - 

Fornecedores 25,00 37,50 37,50 - 

Concorrentes 33,33 60,00 6,67 - 

Outra empresa do grupo 25,00 50,00 - 25,00 

Empresas de consultoria 40,00 40,00 20,00 - 

Empresas parceiras de outro setor 17,65 52,94 29,41 - 

Universidades ou institutos de pesquisa 12,50 87,50 - - 

Centros de capacitação profissional, de 

assistência técnica e de manutenção 

25,00 75,00 - - 

Instituições de testes, ensaios e certificações 20,00 53,33 20,00 6,67 

 Fonte: Pesquisa direta 

 

 Questionados sobre os objetivos das parcerias, um elevado percentual dos 

respondentes indicaram que as parcerias realizadas tanto com clientes quanto com os 

concorrentes eram outras que não as relacionadas na questão (tabela 5.21). Citaram como 

outras atividades a obtenção de informações acerca de melhoramentos no produto edifício 

para tentar satisfazer as aspirações dos clientes. No caso dos concorrentes, foi citado como 

outras atividades a observação dos produtos inseridos no mercado.  

 

Tabela 5.21. Percentuais dos objetivos das atividades de parceria realizadas, por categorias de parceiro 

 Objetivos da cooperação 

Localização P&D Assistência 

técnica 

Treinamento Desenho 

industrial 

Ensaios p/ 

testes de 

produtos e 

certificações 

Outras 

atividades 

Clientes 0 36,36 0 - - 63,64 

Fornecedores - 31,25 18,75 12,50 12,50 25 

Concorrentes - - 12,50 - - 87,50 

Outra empresa do grupo - - 50 - - 50 

Empresas de consultoria 25 10 25 5 35 - 

Empresas parceiras de outro 

setor 

25 25 25 - 25 - 

Universidades ou institutos de 

pesquisa 

11,11 11,11 22,22 - 11,11 44,45 

Centros de capacitação 

profissional, de assistência 

técnica e de manutenção 

- 33,33 66,67 - - - 

Instituições de testes, ensaios e 

certificações 

- - 6,67 - 93,33 - 

Fonte: Pesquisa direta 

 Não foram citadas, porém as outras atividades desenvolvidas em parceria com as 
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universidades ou institutos de pesquisa. Entretanto, 11,11% dos respondentes informaram que 

procura a cooperação desses atores para o desenvolvimento de atividades de P&D e 

assistência técnica e 22,22% declararam que a parceria é direcionada para treinamento. 

 Para uma maioria absoluta (93,33%) a parceria realizada com instituições de testes, 

ensaios e certificações é dirigida a realização de ensaios para testes de produtos e 

certificações. Os respondentes afirmaram ainda, que realizam parceria com empresas de 

consultoria, visando orientação no desenvolvimento de P&D, assistência técnica, treinamento, 

desenho industrial e ensaios para testes de produtos e certificações.  

 Mais uma vez, ressalte-se a importância da realização de parceria, tendo em vista um 

melhor desempenho e competitividade das empresas. Com vista nos resultados apresentados, 

pode-se concluir que os respondentes das empresas investigadas, reconhecem a importância 

de atividades cooperativas, entre os diversos atores relacionados, entretanto, faz-se necessário 

uma maior aproximação do tecido empresarial do segmento estudado com as universidades e 

institutos de pesquisa. Como foi observado na tabela (5.21) mais de 44% dos respondentes 

não tinham clareza dos objetivos das parcerias com esses atores e, vale lembrar que mais de 

38% dos respondentes declararam que foi nula a importância das universidades como fonte de 

informações para o aprendizado das empresas no período de 2007 a 2010 e 33,33% dos 

respondentes conferiram como nula a importância dos institutos de pesquisa como agentes 

fornecedores de informações sobre aprendizado, no período de análise. 

 

5.3. Interação com programas específicos, instituições locais e políticas 

públicas  

 

 A interação das empresas com programas específicos, instituições locais e políticas 

públicas é de grande relevo para manter a capacidade competitiva das mesmas, bem como 

estimular o desenvolvimento de ações direcionadas a inovação. 

 No que se refere a existência de programas ou ações específicas para o segmento de 

atuação das empresas, a maioria dos respondentes (57,90%) declarou que conhece programas 

do governo federal, mas não participa, 38,64% conhece e participa, quanto a avaliação desses 

programas 31,58% dos respondentes avaliam positivamente e mais de 60% afirmaram não ter 

elementos suficientes para avaliação (quadro 5.2). Com relação aos programas de âmbito 

estadual, percebe-se, assim como ocorreu naqueles de domínio federal uma disparidade entre 
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o percentual de empresas que afirmaram conhecer os programas desenvolvidos por esses 

entes e o percentual de construtoras que declararam participar desses programas.   

 No tocante aos programas desenvolvidos pelo governo local, a maior parte dos 

respondentes afirmou conhecer e participar, entretanto um percentual considerável (33,33%) 

afirmou não conhecer algum programa do governo local direcionado as atividades do 

segmento de atuação.  

 

Quadro 5.2. Percentual de participação e avaliação de programas específicos para o segmento de atuação das 

empresas 

Instituição/esfera 

governamental 

Não tem 

conhecimento 

Conhece, 

mas não 

participa 

Conhece e 

participa 

Avaliação das empresas 

Positiva Negativa 

 

Sem elementos 

para avaliação 

Governo Federal 5,26, 57,90 38,64 31,58 5,26 63,16 

Governo Estadual 28,57 57,14 14,19 14,29 0 85,71 

 Governo local 

/Municipal 

33,33 8,33 58,34 8,33 0 91,67 

 SEBRAE 14,29 35,71 

 

50,00 

 

50 0 50,00 

SENAI 0 25,00 75,00 68,75 

 

0 31,25 
Outras Instituições 25 37,50 37,50 37,50 0 62,50 

Fonte: Pesquisa direta 

 

Chamam à atenção as assertivas acerca da participação em programas desenvolvidos 

pelo SENAI. A grande maioria (75%) dos respondentes afirmou conhecer e participar de 

programas direcionados ao segmento de atuação das empresas e, desses 68,75% avaliam 

positivamente os programas direcionados ao segmento. Percebe-se ainda que, nenhum 

respondente declarou não ter conhecimento de programas dessa instituição. É interessante 

observar, que esse resultado em relação ao SENAI não é surpreendente, visto que é conhecida 

a existência de parceria entre as empresas do segmento estudado e essa instituição, 

principalmente no que concerne a programas de capacitação da mão de obra. 

As empresas investigadas afirmaram que têm conhecimento e participam de programas 

desenvolvidos por outras instituições, bem como revelam que têm conhecimento, mas não 

participam. Uma das empresas respondentes citou como outras instituições, o Serviço Social 

do Comércio – SESC e, declarou participar e avaliar positivamente os programas dessa 

instituição, direcionados às empresas da construção imobiliária.  

No tocante a contribuição de instituições locais, como sindicatos, associações e outras 

entidades para o desenvolvimento das atividades abaixo relacionadas (tabela 5.22), observa-se 
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que, de modo geral, as empresas respondentes não consideraram muito significativa a 

contribuição dessas instituições para direcioná-las ao desenvolvimento das atividades listadas. 

Entretanto, na visão de um pouco mais de 30% das empresas investigadas, a contribuição das 

entidades locais foi relevante para o desenvolvimento das seguintes atividades: estímulo das 

empresas na percepção de visões de futuro para ação estratégica; a criação de fóruns e 

ambientes para discussão; e a organização de eventos técnicos e comerciais. 

 

Tabela 5.22. Percentual de importância da contribuição de instituições locais para o desenvolvimento das 

atividades abaixo relacionadas 

Atividades Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Estímulo na percepção de visões de futuro para 

ação estratégica  
14,29 25,00 25,00 35,71 

Disponibilização de informações sobre 

matérias-primas, equipamento, assistência 

técnica, consultoria, etc.  

14,29 25,00 32,14 28,57 

Identificação de fontes e formas de 

financiamento  
29,63 25,93 33,33 11,11 

Promoção de ações cooperativas  14,81 33,33 37,04 14,81 

Apresentação de reivindicações comuns  14,29 25,00 35,71 25,00 

Criação de fóruns e ambientes para discussão  14,29 17,86 28,57 39,29 

Promoção de ações dirigidas à capacitação 

tecnológica de empresas  
14,29 25,00 32,14 28,57 

Estímulo ao desenvolvimento do sistema de 

ensino e pesquisa local  
28,57 35,71 21,43 14,29 

Organização de eventos técnicos e comerciais  14,29 17,86 35,71 32,14 

Fonte: pesquisa direta 

 

A baixa importância delegada à contribuição de instituições locais para o 

desenvolvimento das atividades listadas na tabela 5.22 é preocupante, principalmente no que 

se refere baixa importância dada a contribuição das instituições para a promoção de atividades 

cooperativas e ações dirigidas à capacitação tecnológica das empresas, bem como às 

atividades de estímulo ao desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local. Essa 

preocupação reside devido a importância dessas três atividades no tocante ao 

desenvolvimento de atividades inovativas, direcionadas à introdução de inovações e, em 

consequência ao aumento da competitividade das empresas. 

Como contraponto a deficiência na contribuição das instituições locais no tocante ao 

desenvolvimento de atividades essenciais para guiar as empresas na direção de ações 

estratégicas competitivas, as empresas investigadas pontuaram algumas ações de políticas que 

poderiam contribuir para o aumento da eficiência competitiva das mesmas (tabela 5.23). 
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Contrapondo-se a baixa ou nula contribuição das instituições às atividades de estímulo 

ao desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local, a grande maioria dos respondentes 

(78,57%) declarou que considera elevada a importância de ações de políticas direcionadas ao 

desenvolvimento de programas de capacitação profissional e treinamento técnico e à melhoria 

na educação básica (71,43%). 

 

Tabela 5.23. Percentual de importância das políticas públicas que poderiam contribuir para o aumento da 

eficiência competitiva das empresas 

Ações de Políticas Nula Baixa 

importância 

Média 

importância 

Alta 

importância 

Programas de capacitação profissional e 

treinamento técnico 
0 0 21,43 78,57 

Melhorias na educação básica 0 14,29 14,29 71,43 

Programas de apoio a consultoria técnica 3,57 17,86 25,00 53,57 

Estímulos à oferta de serviços tecnológicos 10,71 7,14 39,29 42,86 

Programas de acesso à informação (produção, 

tecnologia, mercados, etc) 
0 14,81 29,63 55,56 

Linhas de crédito e outras formas de financiamento 3,57 10,71 21,43 64,29 

Incentivos fiscais 3,57 7,14 25,00 64,29 

Políticas de fundo de aval 11,54 42,31 19,23 26,92 

Programas de estímulo ao investimento  3,70 14,81 48,15 33,33 

Outras.  96,43 0 0 3,57 

Fonte: Pesquisa direta 

 

 As empresas investigadas também delegaram importância elevada (64,29%) às ações 

de políticas de linhas de crédito e outras formas de financiamento, bem como aos incentivos 

fiscais. Concorre para esse almejo, o fato que as empresas avaliam como moroso o processo 

de tomada de empréstimos, devido a alta burocracia, assim como, as taxas de juros, 

consideradas elevadas e, portanto, um gargalo a tomada de empréstimos e financiamentos 

bancários.   

Os incentivos fiscais poderiam contribuir para a eficiência competitiva das empresas, se 

as construtoras fizessem uso do capital economizado com a redução da carga tributária para 

desenvolver atividades de inovação e capacitação dos recursos humanos, visando o aumento 

da produção, da produtividade, qualidade e competitividade das empresas. Também foram 

consideradas de relevo as ações de direcionadas a criação de programas de acesso à 

informação (produção, tecnologia, mercados, etc) (55,56%) e ao desenvolvimento de 

programas de apoio a consultoria técnica (53,57%). No que refere-se a opção outras ações 

políticas, uma das empresas pesquisadas citou como de elevada importância a revisão das leis 

trabalhistas.  
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5.4. Síntese conclusiva 

 

A análise das informações obtidas acerca das características, do mercado e do perfil 

inovativo das empresas do segmento de construção de edifícios residenciais localizadas em 

Recife, permitiu chegar a conclusão que as empresas desse segmento segue a tendências 

delineada para as empresas do setor da construção civil de modo geral. Ou seja, foi observado 

que, em conformidade com a literatura da área, referenciada na base conceitual deste trabalho, 

as empresas do setor ainda são grandes absorvedoras de mão de obra com baixo grau de 

qualificação. Por outro lado, observou-se uma tendência do setor em mudar esse estigma, a 

maioria dos respondentes declarou ter alta dificuldade para contratar e manter mão de obra 

qualificada, mas reconheceu que esse é um dos fatores determinantes para manter a 

capacidade competitiva das empresas. 

Ademais, como uma forma de reduzir o problema da pouca qualificação do pessoal 

ocupado e aumentar a produtividade da mão de obra, as empresas afirmaram que vem 

investindo em treinamento para o pessoal ocupado, seja na empresa ou em cursos técnicos. 

Observou-se ainda, que o segmento estudado, contribui para o crescimento econômico 

do município, pela via da geração de emprego e renda, através da absorção de mão de obra e 

da geração de empregos indiretos, com a terceirização de atividades da construção, como pela 

geração de empregos induzidos, quando outros setores são atingidos pelas atividades da 

construção. Foi visto através dos dados coletados que a economia do município entre outras 

coisas se beneficia das compras realizadas pelas empresas, visto que uma parte percentual das 

empresas investigadas afirmou que realiza as compras de materiais de construção, máquinas e 

equipamentos de fabricantes e distribuidores localizados em Recife. Ademais, Recife, assim 

como toda a sua região metropolitana se beneficia das vendas dos imóveis produzidos pelas 

empresas investigadas, uma vez que a maioria das empresas afirmou que em seu 

planejamento de vendas para os anos 2008 a 2011, a RMR será principal mercado, bem como 

a cidade de Recife, especificamente.  

No tocante a introdução de inovação no período de análise verificou-se que a maioria 

das empresas entrevistadas declarou ter introduzido algum tipo de inovação. A maioria delas 

nova para as empresas, mas já existente no mercado. Esses dados também corroboram com a 

literatura no sentido que, concluiu-se que o segmento em questão é inovador de natureza 
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incremental. 

Observou-se ainda, que há deficiência por parte das instituições locais no estímulo às 

atividades direcionadas ao desenvolvimento de inovações e aumento da capacidade 

competitiva das empresas.  
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões do trabalho, delineando os pontos mais 

relevantes identificados por meio das pesquisas, bem como serão feitas algumas indicações de 

sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1. Conclusões 

 

A inovação é adotada pelas empresas como estratégica para competir e diferenciar-se 

com sucesso no mercado (BAREGHEH et al., 2009). Diversas são as formas pelas quais as 

inovações são introduzidas nas empresas, entretanto, são quatro os tipos de inovação, 

conforme o Oslo Manual da OECD (2005): a inovação de produto, concernente a introdução 

de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que tange a suas 

características ou usos previstos (1); a inovação de processos, que diz respeito a 

implementação de um método de produção ou distribuição novo ou significativamente 

melhorado (2); a inovação organizacional, que se refere a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho 

ou em suas relações externas (3); e a inovação de marketing, que por sua vez, alude a 

introdução de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do 

produto ou em sua embalagem e no posicionamento do produto no mercado.  

Quanto à natureza, as inovações podem configurar-se de duas formas: radicais e 

incrementais. As primeiras ocorrem de forma descontínua, é a inovação original, geralmente 

resultante de pesquisa e desenvolvimento. Já as inovações incrementais correm de forma 

contínua – são melhoramentos nos produtos e processos já existentes (FREEMAN & PEREZ, 

1988).  

As inovações mais comuns são as incrementais, pois não requerem tanto recurso para 

sua introdução quanto as inovações radicais, e sua aceitação pelos consumidores pode ser 

efetivada em um espaço de tempo menor.  

Conforme o Livro Branco (2002), a partir da inovação é possível melhorar o aparato 

produtivo nacional, oferecer empregos mais qualificados e melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos por meio do uso de produtos de melhor qualidade. 

As economias industrializadas são potenciais desenvolvedoras de inovação, uma vez 
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que seus parques industriais já são consolidados e, têm em sua pauta exportadora produtos de 

alta tecnologia, e, tudo isso é fruto de investimento em conhecimento, pesquisa e 

desenvolvimento, pratica pouco comum em países menos desenvolvidos.  

A industrialização no Brasil tomou fôlego a partir da década de 50, nos chamados 

“Anos Dourados” da economia brasileira.  Já a ideia de inovar, propriamente dita, começou a 

ganhar espaço nas políticas do País no final da década de 80 com os instrumentos de incentivo 

fiscal à P&D (SALERNO & KUBOTA, 2008).  

Em 2004, portanto, foi sancionada no Brasil a Lei da Inovação, representando um 

novo paradigma para uma maior difusão do conhecimento produzido nas universidades e em 

centros de pesquisa, focando a introdução de inovações no setor produtivo (MORAIS, 2008). 

No que diz respeito à introdução de inovação no setor da construção civil, verificou-se a 

partir da base conceitual desse trabalho o setor é pouco inovador, sendo o conservadorismo 

apresentado pelos empresários, um dos principais motivos que justifica essa característica da 

indústria da construção. Ademais, as questões culturais também foram indicadas como 

potenciais empecilhos à inovação. No caso, do segmento de edificações, especificamente, 

destaca-se como gargalo a longa vida dos produtos, que implicam na manutenção de estoque 

de alguns tipos de componentes para manutenção dos mesmos, dificultando a entrada de 

inovações, ademais essa durabilidade das estruturas das construções é também um fator 

determinante para o conservadorismo das empresas do setor.  

No Brasil a indústria da construção foi incrementada com investimentos estatais e 

privados, na década de noventa, que possibilitaram uma maior evolução do setor em termos 

tecnológicos. De acordo com Cozza & Lino (2005), a partir dessa década vem se verificando 

a introdução de novas tecnologias nos canteiros de obras, como os painéis pré-fabricados para 

fachadas, shafts, dry-wall, banheiros prontos, entre outras tecnologias. 

Outras tecnologias utilizadas no sistema construtivo de obras de edificações no Brasil 

são as vedações externas com gesso acartonado, os distanciadores plásticos e a tecnologia 

construtiva de piso elevado para áreas externas de edifícios, que atua como alternativa à 

produção tradicional do subsistema de vedação horizontal com piso aderido. Ademais, o as 

empresas do subsetor de edificações aderiram também a Tecnologia da Informação (TI), 

visando promover integração entre os diversos agentes atuantes no processo construtivo. 

Ressalte-se ainda, a adesão das empresas construtoras aos Sistemas de Gestão da Qualidade, 

com vistas em contribuir para a melhoria na gestão tecnológica das mesmas, vislumbrando a 
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manutenção do patrimônio tecnológico no longo prazo, bem como aumentar a 

competitividade por meio da conquista de novos clientes. 

A literatura concernente ao tema explicita ainda, que a construção de edifícios em 

termos tecnológicos, se desenvolve através da criação ou melhoramentos em materiais e 

componentes, processos operacionais e métodos organizacionais como o planejamento, a 

administração e o controle das operações construtivas. 

Com base no estudo empírico realizado nesse trabalho foi possível levantar algumas 

conclusões acerca das características das empresas do segmento de edificações residenciais 

localizadas em Recife, do mercado de compra e venda e do perfil inovativo das empresas. 

Com relação às características do setor observou-se que essa indústria é composta percentual 

significante de empresas de grande porte, nesta pesquisa verificou-se que apenas 13% das 

empresas entrevistadas eram grandes e empregavam pouco mais que 14% da mão de obra 

ocupada. Observou-se ainda, que desde o primeiro ano de vida a participação majoritária na 

estrutura do capital das empresas é dos sócios proprietários. Embora, tenha ocorrido uma 

evolução na participação de agentes financiadores nos anos de 2009 e 2010, mesmo que de 

forma tímida. Verificou-se que a burocracia é destacadamente um grande entrave para a 

obtenção de empréstimos e financiamentos junto as instituições bancárias. No caso das 

empresas que pediram empréstimos a finalidade maior foi a promover a expansão da 

produção, apenas um pequeno percentual (10,3%) das empresas investigadas declarou usar o 

recurso para a capacitação de atividade inovativas.    

Quanto a escolaridade do pessoal ocupado, constatou-se que os dados coletados 

corroboram com a literatura da área, referenciada na base conceitual deste trabalho, ou seja, as 

empresas do setor ainda são grandes absorvedoras de mão de obra com baixo grau de 

qualificação. Por outro lado, observou-se uma tendência do setor em mudar esse estigma, a 

maioria dos respondentes declarou ter alta dificuldade para contratar e manter mão de obra 

qualificada, mas reconheceu que esse é um dos fatores determinantes para manter a 

capacidade competitiva das empresas. Ademais, com vistas em reduzir o problema da pouca 

qualificação do pessoal ocupado e aumentar a produtividade da mão de obra, as empresas 

afirmaram que estão investindo em treinamento para o pessoal ocupado, seja na empresa ou 

em cursos técnicos. 

Foi verificado ainda, que o segmento estudado, contribui para o crescimento 

econômico do município, pela via da geração de emprego e renda, através da absorção de mão 
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de obra qualificada (técnicos e formandos de cursos universitários), bem como, em grande 

medida aquela pouco qualificada; da geração de empregos indiretos, com a terceirização de 

atividades da construção; e pela geração de empregos induzidos, quando outros setores são 

atingidos pelas atividades da construção. Em 2010, as empresas pesquisadas empregavam 

9.440 pessoas, direta e indiretamente. A economia do município entre outras coisas se 

beneficia das compras realizadas pelas empresas, principalmente de materiais de construção, 

mais de 12% das empresas estudadas indicaram que o município de Recife como mercado 

fornecedor preferencial para a efetivação da compra de materiais de construção. Além disso, 

Recife, assim como toda a sua região metropolitana se beneficia das vendas dos imóveis 

produzidos por as empresas investigadas, uma vez que a maioria das empresas afirmou que 

em seu planejamento de vendas para os anos 2008 a 2011, a RMR será principal mercado, 

bem como a cidade de Recife, especificamente.  

No tocante a introdução de inovação no período de análise, verificou-se que a maioria 

das empresas entrevistadas declarou ter introduzido algum tipo de inovação, seja de processo, 

produto, organizacional ou de marketing. A maioria delas nova para as empresas, mas já 

existente no mercado. Esse dado, em parte, é reflexo do conservadorismo apresentado pelos 

empresários do setor da construção, que muitas vezes preferem copiar o que se está posto no 

mercado e está dando certo em outras construtoras, do que arriscar na introdução de algo novo 

no processo ou modificar as características do ambiente construído.  

Contudo, concluiu-se com base nos dados coletados, que as empresas do segmento de 

edificações residenciais localizadas em Recife, seguem a tendência do setor da construção, 

isto é, buscam inovar de forma incremental, através da adoção e modificação de tecnologias já 

existentes. Foram citadas algumas tecnologias já usadas no Brasil e no mundo, com vistas em 

verificar a o comportamento das construtoras investigadas com relação a essas tecnologias. 

No caso da introdução de inovação no produto, por meio de mudanças no ambiente 

construído, como a introdução de poço artesiano, sistema de reuso de água, sistema de energia 

solar e sistema integrado (onde geladeira, luzes, sistema de som e TV são controlados por um 

único controle remoto) observou-se pouca adesão das construtoras nenhuma desses 

“produtos” recebeu pelo menos 20% da adesão dos respondentes, no tocante à inovação. 

Nessa categoria de inovação em produto apenas os sistemas de segurança foram inovados por 

um percentual significante de empresas (50%). 

No que refere-se a implementação de inovação no processo, verificou-se um 
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comportamento inovador mais significante. Especialmente, no que diz respeito a introdução 

de métodos para melhorar a segurança no trabalho, processo para o reaproveitamento dos 

resíduos sólidos e implementação da filosofia da Produção Enxuta. Esses processos são 

peculiares para esse segmento, uma vez que, os acidentes de trabalho, a poluição, bem como 

os desperdícios são estigmas amargados por esse setor. Dessa forma, foi com vista em reduzir 

esses gargalos que as empresas investigadas apresentaram percentuais elevados de inovação 

nesses processos, no período de análise, especialmente nos métodos para melhorar a 

segurança no trabalho e em Produção Enxuta. Por outro lado, mostrou-se baixa a adesão à 

construção de alvenaria com bloco de gesso e com gesso acartonado, entretanto, conforme a 

literatura da área, o setor de edificações residenciais no Brasil ainda se comporta com aversão 

em relação ao uso dessas tecnologias. A justificativa, comumente delegada ao pouco uso de 

bloco de gesso e gesso acartonado em alvenarias para esse tipo de construção é o receio da 

não aceitação da inovação pelo consumidor.     

Na análise das informações fornecidas pelas empresas investigadas, observou-se ainda 

que falta estímulo por parte das instituições locais ás atividades direcionadas ao 

desenvolvimento de inovações e aumento da capacidade competitiva das empresas. E, dado o 

alto custo de se investir em inovação, essa falta de políticas direcionadas à inovação para o 

setor é uma das maiores barreiras aos avanços das construtoras de Recife em direção ao 

desenvolvimento de atividades de inovação.  

Outro ponto, igualmente importante que concorre para o baixo desempenho da inovação 

no setor é a pouca interação entre as empresas do setor com universidades e institutos de 

pesquisas. Essa deficiência de interação entre a comunidade científica e as empresas 

construtoras merece ser revista pelos empresários do setor, visto que, o desenvolvimento de 

inovação é diretamente relacionada ao acumulo de conhecimento, e a sociedade científica é 

grande fornecedora de conhecimento e aprendizado, e, potencias desenvolvedores de 

inovações.  

Por fim, conclui-se que as empresas do segmento estudado precisam definir melhor suas 

estratégias de atuação, voltadas à racionalização do processo produtivo e a adoção de novas 

tecnologias, com vistas na redução de custos, aumento da produtividade e de maiores níveis 

de industrialização dos seus processos produtivos e aumento da qualidade de seu produto 

final. Bem como, é necessário uma maior aproximação do tecido empresarial da construção 

civil com a comunidade acadêmica, institutos de pesquisa, sindicatos, associações e outras 
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instituições e órgãos do governo, a fim de definir estratégias voltadas à promoção da inovação 

do setor.  

 

6.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Sugere-se como trabalho futuro estender a pesquisa para as empresas dos demais 

segmentos do setor da construção civil, objetivando conhecer o perfil inovativo de todo o 

setor. 

Pode–se ainda fazer uma análise quantitativa dos dados, por meio de uma correlação, 

tomando a inovação como variável dependente, de financiamentos direcionados ao 

desenvolvimento de inovações, das preferências dos consumidores em relação ao tipo de 

moradia, de atividades de parceria entre as empresas e as universidades e institutos de 

pesquisa, bem como da contratação de pessoal qualificado. 

Sugere-se ainda a concepção de uma análise de custo-benefício da introdução de 

inovações, utilizando empresas do segmento da construção de edifícios residências como 

estudo de caso. 

 



 Referências Bibliográficas 

 

106 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABIKO, A. K. Tecnologias Apropriadas em Construção Civil. In: FREIRE, W. J.; 

BERALDO, A. L. (Org.). Tecnologias e Materiais Alternativos de Construção. Campinas: 

Editora Unicamp, p. 55-63, 2003. 

 

 

ABRAMAT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE      

CONSTRUÇÃO.  A cadeia produtiva da construção e o mercado de materiais. 2007. 

 

 

AMORIM, S. L. de. Inovações tecnológicas nas edificações: papéis diferenciados para 

construtores e fornecedores. Gestão & Produção, v. 3, n. 3, p. 262-274, dez. 1996. 

 

 

ANPEI – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS 

EMPRESAS INOVADORAS. Proinova. Instrumentos de apoio à inovação - âmbito 

estadual. Ago. 2009. Disponível em: <http://proinova.anpei.org.br/Downloads.asp>. 

Acesso em: 03 jun. 2010. 

 

 

______________. Instrumentos de apoio à inovação - âmbito regional. Ago. 2009. Disponível 

em: <http://proinova.anpei.org.br/Downloads.asp>. Acesso em: 03 jun. 2010. 

 

 

ARDITI, D. TANGKAR, M. Innovation in the Construction Industry.  Dimensi Teknik Sipil, 

v. 2, n. 2, p. 96-103. Sep. 2000. 

 

 

ARO, C. R. A modernização tecnológica: seu patamar nos sistemas prediais hidráulicos  e 

sanitários. São Carlos- SP, 2004, 158 f. (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 

Construção Civil da Universidade Federal de São Carlos).  

 

 

AVELLAR, A. P. M. de. Avaliação de políticas de fomento à inovação no Brasil: impacto dos 

incentivos fiscais e financeiros em 2003. Rio de Janeiro, 2007, 171 f. (Doutorado - 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de Economia da Universidade Federal do rio 

de janeiro).  

 

 

AZUMA F.; MACHADO, C. B. Z.; FREITAS, M. C. D. SCHEER, S.; SCHIMID, A. L. 

Inovação Tecnológica: técnicas e ferramentas aplicadas ao projeto de edificações. 

Revista Produção On Line. Florianópolis, v. 7, n. 3. Nov., 2007.  

 
 

BARBOZA, N. Inovação é o segredo. Notícias da Construção, São Paulo, ano 6, n. 65, p. 6-8, 



 Referências Bibliográficas 

 

107 

 

mar. de 2008. 

 

 

BAREGHEH, Anahita et al. Towards a multidisciplinary definition of innovation. 

Management Decision, Bangor, v. 47, n. 8 p. 1323-1339, 2009. 

 

 

BARROS. M. M. S. B. de. Implantação de inovações tecnológicas no processo de produção 

de edifícios: um plano de ação. SEMINÁRIO INTERNACIONAL GESTÃO E 

TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 2006, São Paulo. EPUSP, 1997, p. 

73-104. 

 
 

BARROS, M. M. B de. Implantação de novas tecnologias em canteiros de obras: um desafio a 

ser vencido.  CONGRESSO LATINO-AMERICANO TECNOLOGIA E GESTÃO NA 

PRODUÇÃO DE EDIFÍCIOS: SOLUÇÕES PARA O TERCEIRO MILÊNIO. Escola 

Politécnica. São Paulo, v.1. p. 111-118, 1998. 

 

 

BASTOS V. D. Incentivos à inovação: tendências internacionais e no Brasil e o papel do 

BNDES junto às grandes empresas. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 

107-138, jun. 2004. 

 

 

BERNANDES, M.; BARROS, M. M. S. B. de. Tecnologia construtiva de piso elevado para 

áreas externas de edifícios. São Paulo :Epusp, 2009. 46p. (Boletim Técnico). 

 

 

BLAYSE, A.M; MANLEY, K. Key influences on construction innovation. Construction 

Innovation, v. 4, n. 3, p. 143-154, 2004. 

 

 

BOSSINK, B. A. G. Managing drivers of innovation in construction networks. Journal of 

Construction Engineering and Managent.  v. 130.  n. 3, p. 1-34, 2004. 
 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei da inovação. 2004. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm> Acesso 

em: jan. 2010. 

 

 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Livro branco: ciência, tecnologia e inovação. 

Brasília: MCT, 2002. 80 p. 
 

 

CBIC - CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. Boletim 

estatístico. Ano VI, n. 06, julho, 2010. 

 



 Referências Bibliográficas 

 

108 

 

 

CEE - COMISSÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA/CBIC. Perfil socioeconômico do setor 

da construção civil no Brasil. Belo Horizonte: Banco de dados CBIC, out. de 2002. 40p. 

 

 

CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. As origens da internacionalização das empresas de 

engenharia brasileiras. In: XIII ENCONTRO DE HISTÓRIA ANPUH – Rio, 2008 

 

 

CARNEIRO, A. P. M. Estudo da importância da inovação tecnológica no Brasil através da 

PINTEC (Pesquisa Inovação Tecnológica /IBGE). In: II SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL DE TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS. NITERÓI – RJ, 31 de 

jul. a 02 de ago. de 2008. 

 

 

CÉSAR, C. G. ROMAN, H. R. Desenvolvimento de um processo construtivo racionalizado: 

painéis pré-fabricados com blocos cerâmicos. In: BONIN, L. C.; AMORIM, S. R. L. de. 

(Editores). Inovação tecnológica na construção habitacional. Porto Alegre: ANTAC, 

v.6, p. 117-141, 2006. (Coleção Habitare). 

 

 

CONDEPE/FIDEM - AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE 

PERNAMBUCO. Pernambuco PIB municipal 2003-2007- ano base 2002. Recife, 2009.  

 

 

CORAL, Eliza; OGLIARI, André; ABREU, Aline França de. Gestão Integrada da Inovação: 

estratégia, organização e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Editora Atlas S.A., 

2008. 

 

 

COZZA, E. Ação em cadeia. In: FARIA, C. P. (Org.). Inovação em construção civil: 

coletânea de artigos. São Paulo: Instituto UNIEMP, 2005, p. 57-59. 

 

 

COZZA, E. Golpe na mesmice: construtoras podem driblar as adversidades se apostarem na 

revaloração da atividade e na busca por mercados inexplorados. In: FARIA, C. P. 

(Org.). Inovação em construção civil: coletânea de artigos. São Paulo: Instituto 

UNIEMP, 2006, p. 9-17. 

 

 

DAMANPOUR, Fariborz; WISCHNEVSKY, J. Daniel. Research on innovation in 

organizations: Distinguishing innovation-generating from innovation-adopting 

organizations. Journal of Engineerig and Technology Management, Unites States, 23: 

269–291, Set., 2006.  

 

 

DE NEGRI, J. A.; DE NEGRI, F.; LEMOS, M. B. O impacto do programa ADTEN sobre o 



 Referências Bibliográficas 

 

109 

 

desempenho e o esforço tecnológico das empresas industriais brasileiras. In: DE 

NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. C. (Orgs.). Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica. 

Brasília: IPEA, 2008, p. 265-288.  

 

 

DOSI, Giovanni. The nature of innovative process. In: DOSI, Giovanni et al. Technical 

change and economic theory. London: Pinter Publishers, 1988. p. 221-238.  

 

 

DOSI, G.; ORSENIGO, L. Coordination and transformation: an overview of structures, 

behaviours and change in evolutionary environments. In: DOSI, Giovanni et. al. 

________. London: Pinter Publishers, 1988. p.13-37. 

 

FABRICIO, M. M. Desenvolvimento de produtos e inovações produtivas em empresas de 

construção de edifícios. Produto & Produção, v. 10, n. 2, p. 121-138, jun. 2009.  

 

 

__________. Projeto simultâneo na construção de edifícios. São Paulo, 2002, 350 f. 

(Doutorado – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).  

 

 

FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Governo 

do Estado de Pernambuco. Lei nº 13.690, de 16 de dezembro de 2008. Disponível em: 

<http://www.facepe.br/pub_files/Lei_de_inova%C3%A7%C3%A3o_PE.pdf>. Acesso 

em: 03 de jun. 2010. 

 

 

FARIA, C. P. Coordenação e compatibilização de projetos – Inovar? A construção civil rumo 

à industrialização. In: FARIA, C. P. (Org.). Inovação em construção civil: coletânea de 

artigos. São Paulo: Instituto UNIEMP, 2005, p. 51-55. 

 

 

FERRAZ FILHO, G. T. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. Campinas – 

SP, 1981, 33f. (Mestrado – Instituto de Economia da Universidade Estadual de 

Campinas).  

 

 

FERREIRA, L. M. Estudo comparativo de arranjos e sistemas produtivos locais de software 

no nordeste do brasil. Rio de Janeiro, 2008, 207 f. (Doutorado - Programa de Pós-

Graduação em Economia da Indústria e da Tecnologia do Instituto de Economia da 

Universidade Federal do rio de janeiro).  

 

FERREIRA, R. C. Projeto de vedações: inovação na prestação de serviços. In: FARIA, C. P. 

(Org.). Inovação em construção civil: coletânea de artigos. São Paulo: Instituto 

UNIEMP, 2006, p. 127-136. 

 

 

FREEMAN, C. Introduction. In: DOSI, Giovanni et. al. Technical change and economic 



 Referências Bibliográficas 

 

110 

 

theory. London: Pinter Publishers, 1988. p.1-8. 

 

 

FREEMAN, Christopher; PEREZ, Carlota. Structural crises of adjustment, business cycles 

and investment behaviour. In: DOSI, Giovanni et al. ________. London: Pinter 

Publishers, 1988. p. 38-66. 

 

 

FREITAS, M. R. de.; SANTOS, E. T. Desenvolvimento de um sistema computacional para 

planejamento e. elaboração do projeto de leiaute de canteiro de obras. São Paulo: Epusp, 

2008. 20p. (Boletim Técnico). 

 

 

FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. O Macrossetor da construção. Instituto 

Brasileiro de Economia. 2005. 

 

 

GANN, D.; SALTER, A. Innovation in project-based, service-enhanced firms: the 

construction of complex products and systems. Research Policy, 29: p. 955–972, 2000. 

      

      

     GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo. Atlas, 1996. 

 

 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ªed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SECTMA- SECRETARIA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. Pernambuco aprova Lei Estadual de Inovação. 

Jan. 2010. Disponível em: 

<http://www.sectma.pe.gov.br/noticias_ler.asp?noticia=1534>. Acesso em: 03 jun. 

2010. 

 

 

GUIMARÃES, E. A. Políticas de inovação: financiamento e incentivos. In: DE NEGRI, J. A.; 

KUBOTA, L. C. (Orgs.). Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica. Brasília: 

IPEA, 2008, p. 149-228.  

 

 

GUIMARÃES, Luiz E. C. Product design in the context of the social needs in less 

industrialized economies. Birmingham, 1995, 151 f. (Doutorado - University of Aston).  

 

 

HARTMANN, A. The context of innovation management in construction firms.   

Construction Management and Economics.  24: 567-578, Jun. 2006. 

 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades. 

Disponível em: www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1. Acesso em: 10 Ago. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1


 Referências Bibliográficas 

 

111 

 

2010. 

__________. PAIC - Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2007. Rio de Janeiro, v. 17, 

p.1-84, 2007.  

 

 

__________. PAIC - Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2008. Rio de Janeiro, v. 18, 

p.1-94, 2008.   

 

 

  ________. SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 

Boletins mensais de dados estatísticos. Out. 2009. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 06 Jan. 2010.  

 

 

 

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Inovação e 

Competitividade.  Cap. II. Brasil – O estado de uma nação 2005.  Brasília: IPEA, P. 43-

81, 2005.  

 

JUNIOR, I. F.; AMARAL, T. G. do.  Inovação tecnológica e modernização na indústria da 

construção civil. Ciência Et Praxis, v. 1, n. 2, p. 5-10, 2008. 

 

KUPFER, D. Uma abordagem neo-schumpeteriana da competitividade industrial. Ensaios 

FEE, Porto Alegre: FEE, v. 17, n. 1, p. 355-372, 1996.   

 

 

LINO, F. A construção civil rumo à industrialização. In: FARIA, C. P. (Org.). Inovação em 

construção civil: coletânea de artigos. São Paulo: Instituto UNIEMP, 2005, p. 61-65. 

 

 

MANZIONE, L. Inovação tecnológica e modo de produção. In: FARIA, C. P. (Org.). 

_____________. São Paulo: Instituto UNIEMP, 2005, p. 73-75. 

 

 

MELLO, L. C. B. B.; AMORIM, S. R. L. de. O subsetor de edificações da construção civil no 

Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados Unidos. 

Produção, v. 19, n. 2, p. 388-399, maio/ago. 2009. 

 

 

MERCÊS, M. V. S. das. Temos muito o que comemorar!. O Construtor – Informativo do 

Sindicato da Construção Civil no Estado de Pernambuco Retrospectiva 2009. n. 05 e 06,  

p. 08, mar. 2010. 

 

 

___________. 2009 um ano surpreendente. O Construtor – Informativo do Sindicato da 

Construção Civil no Estado de Pernambuco Retrospectiva 2009. n. 05 e 06,  p. 08, mar. 

2010.  

 



 Referências Bibliográficas 

 

112 

 

 

MERCÊS, M. V. S. das. Posicionamento estratégico das empresas da construção civil em                        

Pernambuco/Brasil, nos anos 2007 e 2008, diante da volta dos financiamentos bancários 

de longo prazo e do aumento da concorrência de grandes empresas. Lisboa-Portugal, 

2009, 130 f. (Mestrado - ISCTE Business School, Instituto Universitário de Lisboa, 

Departamento de Ciência de Gestão).  

 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Déficit habitacional no Brasil 2007. Ministério das Cidades, 

Secretaria Nacional de Habitação. Brasília, 2009, 129p. 

 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. O 

futuro da construção civil no Brasil: resultados de um estudo de prospecção tecnológica 

da cadeia produtiva da construção habitacional. Technology Foresight for Latin 

America. Programa Brasileiro de Prospectiva Tecnológica Industrial. 2003.   

 

 

MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Características do emprego formal - 

RAIS 2009. Dados estaduais – principais resultados: Pernambuco. 2010. Disponível em: 

<http://www.mte.gov.br/rais/2009/pe.pdf>. Acesso em: 08 set. 2010. 

 

 

_________. Características do emprego formal segundo a Relação de Informações Sociais – 

RAIS 2009. 2010. Disponível em: 

<http://www.mte.gov.br/rais/2009/arquivos/Resultados_Definitivos.pdf>. Acesso em: 

08 set. 2010. 

 

 

MORAES, J. M. de. Uma avaliação de programas de apoio financeiro à inovação tecnológica 

com base nos fundos setoriais e na lei de inovação. In: DE NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. 

C. (Orgs.). Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica. Brasília: IPEA, 2008, p. 67-

105.  

 

 

MORAES, R. M. M.; SERRA, S. M. B. Análise e estruturação do processo de planejamento 

da produção na construção civil. INGEPRO – Inovação, Gestão e Produção, v. 1, n. 2, 

p. 1-13, abr. 2009.  

 

 

NAM, C. H.; TATUM, C. B. Strategies for Technology Push: Lessons from Construction 

Innovations. Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, v. 118, n. 

3, p. 507-524, Sep. 1992. 

 

 

NASCIMENTO, L. A. do.; SANTOS, E. T. A indústria da construção na era da informação. 

Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 69-81, jan./mar. 2003. 

 

http://www.mte.gov.br/rais/2009/pe.pdf


 Referências Bibliográficas 

 

113 

 

 

NASCIMENTO, V. M.; SCHOELER, S. L. A contribuição do estudo do fluxo de 

informações para a integração da gerência de canteiro de obras e gerência central : uma 

abordagem teórica para o subsetor edificações. In: XVIII ENEGEP. Niterói – RJ, 21-25 

de set. de 1998. 

 

 

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Cadernos de 

Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 1-5, 2º sem./1996. 

 

 

NIETO, María Jesús; SANTAMARÍA, Lluis. The importance of diverse collaborative 

networks for the novelty of product innovation. Technovation, Madrid, 27: 367–377, 

2007. 

 

 

NOVAES, C. C. A modernização do setor da construção de edifícios e a melhoria da 

qualidade do projeto. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO 

AMBIENTE CONSTRUÍDO - QUALIDADE NO PROCESSO CONSTRUTIVO, 7, 

Florianópolis – SC, 1998. Anais. Florianópolis – SC, 1998, p. 169-176.  

 

 

OECD – ORGANIZATION FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT. Oslo Manual: 

guidlines for collecting and interpreting innovation data. 3ªed. European comission, 

2005. Disponível em: <www.oecd.org>. Acesso em: 03 jun. 2010.  

 

 

OLIVEIRA, L. A. de.; SABBATINI, F. H. Tecnologia de painéis pré-fabricados 

arquitetônicos de concreto para emprego em fachadas de edifícios. São Paulo: Epusp, 

2003. 22p. (Boletim Técnico). 

 

 

PEIXOTO, B. L. F.; GOMES, M. L. B. Ganhos em produtividade decorrentes de inovação 

tecnológica na construção civil: o uso dos distanciadores plásticos no subsetor de 

edificações. In: XXVI ENEGEP. Fortaleza – CE, 09 – 11 de out. de 2006. 

 

 

PEREIRA, Nicole de Castro. Analise das condições político institucionais para Inovação 

Tecnológica na Construção Civil: Adobe produzido com macrófitas aquáticas em 

Palmas – TO. Brasília, 2008, 125 f. (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília).  

 

 

PEREZ, Carlota. Technological revolutions and techno-economic paradigms. Cambridge 

Journal of Economics, 34: 185–202, 2010. 

 

 

PETRUCCI, C. Balanço consistente. Notícias da Construção, São Paulo, ano 6, n. 82, p. 6, 



 Referências Bibliográficas 

 

114 

 

set. de 2009. 

 

 

PORTER, Michael E. A vantagem competitiva das nações. In: PORTER, Michael E. (Org.). 

Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. Tradução de Afonso Celso da Cunha 

Serra. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. p. 167-208. 

 

 

_______; LINDE, Claas van der. Verde e Competitivo. In: PORTER, Michael E. (Org.). 

Competição: Estratégias Competitivas Essenciais. Tradução de Afonso Celso da Cunha 

Serra. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. p. 371-396. 

 

 

__________. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 

Elizabeth Maria de Pinto Braga. 29ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989. p. 167-208. 

 

 

REIS, P. F. Análise dos impactos da implementação de sistemas de gestão da qualidade nos 

processos de produção de pequenas e médias empresas de construção de edifícios. São 

Paulo, 1998, 274 f. Mestrado – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo).  

 

 

REZENDE, M. A. P. de.; ABIKO, A. K. Inovação tecnológica nas edificações e a introdução 

da estrutura metálica em Minas Gerais. São Paulo :Epusp, 2004. 22p. (Boletim Técnico). 

 

 

ROBESON, Daniel; O‟CONNOR, Gina. The governance of innovation centers in large 

established companies. Journal of Engineerig and Technology Management, USA, 24: 

121–147, 2007.  

 

 

ROCHA, S. O ajuste do mercado. Revista Técnhe. São Paulo, n.30, set./out. 1997, p. 16-21. 

 

 

ROSENTHAL, D. Capacitação tecnológica - uma sugestão de arcabouço conceitual de 

referência. In: SICSÚ. A. B.; ROSENTHAL, D. (Org.). Gestão do conhecimento 

empresarial: concepção e casos práticos. 1ª. ed. Recife: FASA Gráfica, 2005, v. 1, p. 

11-38. 

 

 

RUTTEN, M. E. J.; DORE´E, A. G.; HALMAN, J. I. M. Innovation and 

interorganizational cooperation: a synthesis of literature.  Construction Innovation, v. 9, 

n. 3, p. 285-297, 2004. 

 

 

SABBATINI, F. H.; AGOPYAN, V. Desenvolvimento de métodos , de processos e sistemas 

construtivos. São Paulo: Epusp, 1991. 25p. (Boletim Técnico). 



 Referências Bibliográficas 

 

115 

 

 

 

SANTOS, M. Contribuição à compreensão da competitividade nas organizações. In: 

Seminários em Administração - SEMEAD, 9, São Paulo, 2006. Anais. São Paulo, 2006. 

P. 1-14. 

 

 

SALERNO, N. S.; KUBOTA, L. C. Estado e inovação. In: DE NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. 

C. (Orgs.). Políticas de Incentivo à Inovação Tecnológica. Brasília: IPEA, 2008, p. 13-

64.  

 

 

SAURIN, T. A.; FORMOSO, C. T. Proposta de método para o planejamento de canteiros de 

obra. In: FORMOSO, C. T.; INO, A. (Editores.). Inovação, gestão da qualidade e 

produtividade e disseminação do conhecimento na construção habitacional. Porto 

Alegre: ANTAC, v.2, p. 336-363, 2003. (Coletânea Habitare). 

 

 

SCHUMPETER, J. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 

1961. 

 

 

SCHUMPETER, J. A. Teoria do Desenvolvimento Econômico. Coleção Os Economistas. 

Tradução de Maria Sílvia Possas. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 1997.  

 

 

SCHWARK, M. P. Inovação – porque o desinteresse na indústria da construção civil. In: 

FARIA, C. P. (Org.). Inovação em construção civil: coletânea de artigos. São Paulo: 

Instituto UNIEMP, 2006, p. 43-53. 

 

 

SEBRAE-MG - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA -

MINAS GERAIS. Perfil Setorial da Construção Civil. Minas Gerais: Unidade de 

Estratégias e Diretrizes, 2005.  

 

SEBRAE-MG - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENA EMPRESA -

MINAS GERAIS. Boletim estatístico. Observatório Sebrae. 2005.  

 

 

SICSÚ, A. B. Inovação e Inserção Competitiva em Regiões Periféricas Brasileiras. Revista 

Electrónica de Economia Política de Las Tecnologias de La Información y 

Comunicación, Aracaju-SE, v. VI, n. 3, p. 116-139, 2004.  

 

 

SICSU, Abraham Benzaquen; LIMA, João Policarpo R. Regionalização das políticas de 

C&T: concepções, ações e propostas tendo em conta o caso do Nordeste. Parcerias 

estratégicas (Brasília), Brasília, v. 1, n. 13, p. 23-41, 2001.  

 



 Referências Bibliográficas 

 

116 

 

 
 

SILVA, R. T. Inovação na construção civil brasileira. O papel da arquitetura na abertura de 

novas perspectivas. In: FARIA, C. P. (Org.). Inovação em construção civil: coletânea 

de artigos. São Paulo: Instituto UNIEMP, 2005, p. 11-13. 

 

 

SILVA, M A C; ABIKO, Alex Kenya. Metodologia de seleção tecnológica na produção de 

edificações com o emprego do conceito de custos ao longo da vida útil. Ambiente 

Construído, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 45-60, jan./jun. 1997. 

 

 

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração 

de Dissertação. Laboratório de Ensino a Distância (Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina. 3. ed. Florianópolis, 

2001. 

 

 

SINDUSCON/SP – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Construção e o crescimento do PIB. Construcarta 

Conjuntura, São Paulo, ano 11, n. 433, jul. 2010. 

 

 
 

SLAUGHTER, E. S. Models of Construction Innovation. Journal of Construction 

Engineering and Management, v. 124, n. 3: 226-231, 1998. 

 

 

SOARES, J. M. D.; SANTOS, M. D. F. dos. KROTH, L. A.; RAUBER, F. C. Construção de 

habitações de interesse social. In: BONIN, L. C.; AMORIM, S. R. L. de. (Editores). 

Inovação tecnológica na construção habitacional. Porto Alegre: ANTAC, v.6, p. 161-

167, 2006. (Coleção Habitare). 

 

 

SOARES, J. M. D.; SANTOS, M. D. F. dos. POLLETO, L. Habitações de caráter social com 

a utilização de bloco cerâmico. In: FORMOSO, C. T.; INO, A. (Editores). Inovação, 

gestão da qualidade e produtividade e disseminação do conhecimento na construção 

habitacional. Porto Alegre: ANTAC, v.2, p. 69-93, 2003. (Coletânea Habitare). 

 

 

SOUZA, J. M. de.; AMORIM, S. R. L. de. SIGMO - Sistema integrado de gerenciamento  

móvel em obras. In: FORMOSO, C. T.; INO, A. (Editores). Inovação, gestão da 

qualidade e produtividade e disseminação do conhecimento na construção habitacional. 

Porto Alegre: ANTAC, v.3, p. 282-309, 2003. (Coletânea Habitare). 

 

 

SOUZA, M. A. A. Política habitacional para os excluídos: o caso da Região Metropolitana de 

Recife. In: CARDOSO, A. L. (Org.). Habitação social nas metrópoles brasileiras: uma 



 Referências Bibliográficas 

 

117 

 

avaliação das políticas habitacionais em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Rio de Janeiro, São Paulo no final do século XX. Porto Alegre: ANTAC, 2007, p. 115-

149. (Coleção Habitare). 

 

 

STERN, S. et. al. The determinants of national innovative capacity. NBER Working Paper. 

7876: 1-58, Cambrige, Set. 2000. 

 

 

SZUCS, C. P. Sistema STELLA/UFSC: avaliação e desenvolvimento de sistema construtivo 

em madeira de reflorestamento voltado para programas de habitação social. In: BONIN, 

L. C.; AMORIM, S. R. L. de. (Editores). Inovação tecnológica na construção 

habitacional. Porto Alegre: ANTAC, v.6, p. 67-115, 2006. (Coleção Habitare). 

 

 

TATUM, C. B. Organizing to increase innovation in construction firms.  Journal of         

Construction Engineering and Management, ASCE, v. 115, n. 4, p. 602-617, Dec. 1989. 

 

 

TATUM, C. B. Potential Mechanisms for Construction Innovation. Journal of         

Construction Engineering and Management, ASCE, v. 112, n. 2, p. 178-191, Jun. 1986. 

 

 

TEIXEIRA, L. P. Análise do desempenho econômico-financeiro do setor da construção civil 

no período pós-real. Recife, 2009, 120 f. (Monografia de Especialização – Curso de 

Pós-Graduação e Pesquisas em Administração da Universidade Federal de Minas 

Gerais).  

 

 

TEIXEIRA, L. P. CARVALHO, F. M. A. de. A construção civil como instrumento do 

desenvolvimento da economia brasileira. Revista Paranaense de Desenvolvimento,  

Curitiba, n. 109, p. 9-26, 2005.    

 

 

THORNHILL, Stewart.  Knowledge, innovation and firm performance in high - and low-

technology regimes. Journal of Business Venturing, Canada, 21: 687– 703, 2006. 

 

 

TZORTZOPOULOS, P.; FORMOSO, C. T. Modelo de gestão do processo de 

desenvolvimento de produto na construção habitacional. In: FORMOSO, C. T.; INO, A. 

(Editores.). Inovação, gestão da qualidade e produtividade e disseminação do 

conhecimento na construção habitacional. Porto Alegre: ANTAC, v.3, p. 282-309, 

2003. (Coletânea Habitare). 

 

 

VENDRAMENTO, O.; FRACCARI, P. L.; BOTELHO, W. C. A inovação tecnológica na 

construção civil e os aspectos humanos. In: XXIV ENEGEP. Florianópolis –SC CE, 03 



 Referências Bibliográficas 

 

118 

 

– 05 de nov. de 2004. 

 

 



Apêndice A Questionário da pesquisa 

 

119 

 

APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM RECIFE - PE 

 

 

 

Propósito da pesquisa: As informações fornecidas por sua empresa são essenciais para avaliar o perfil 

inovativo das empresas da construção da cidade do Recife – PE. A fim de fornecer subsídios às autoridades 

competentes (governo estadual e municipal), aos empresários do setor e as instituições de pesquisa, para que os 

mesmos busquem fazer investimentos de forma mais eficiente em inovação tecnológica na construção civil e, 

dessa forma contribuir para o melhor desempenho do setor, bem como possa proporcionar um maior 

desenvolvimento local. 

 

 

 

Data de aplicação: 21/10 / 2010 
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I - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

 

 

1. CNPJ:  

 

2. Razão Social:  

 

3. Ano de fundação: ___________  

 

4. Endereço (Rua/ Av./ Praça):  

 

5. Bairro:  

 

6. Telefone: ____________________________ Telefone/ Fax: _____________________________ 

 

 

II – INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

 

7. Nome do entrevistado: ___________________________________________________________ 

 

8. Cargo que o entrevistado exerce na empresa: _______________________________________ 

 

9. Tempo que trabalha na empresa: __________________________________________ 

 

10. Telefone do entrevistado: __________________________________   

 

11. Email do entrevistado: _________________________________________________________ 

 

 

III – CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA: 

 

12. Porte da empresa: 

 

(   ) 1. Media                           (    ) 2. Grande                    

 

13. Segmento de atividade principal:_________________________________________________ 

 

14. Pessoal ocupado atual: _____________________________ 

 

15. Sua empresa é: 

 

(   ) 1. Independente                      (   ) 2. Parte de um Grupo Econômico 

 

 

16. No caso de ser parte de um grupo, qual a sua relação com o grupo? 

 

(   ) 1.  Controladora                    (   ) 2.  Controlada               (   ) 3.       Coligada 

 

 

17. Número de Sócios Fundadores: __________________ 

 

18. Perfil do principal sócio fundador (opcional): 
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     1. Analfabeto; 2. Ensino Fundamental Incompleto; 3. Ensino Fundamental Completo; 4. 

     Ensino Médio Incompleto; 5. Ensino Médio Completo; 6. Superior Incompleto; 7. Superior 

     Completo; 8. Pós Graduação. 

 

 

19. Estrutura do capital da empresa (ativo): 

 

 

Estrutura do capital da empresa Participação 

percentual  no 1º ano 

Participação 

percentual em       

2009 201

0 

Dos sócios    

Empréstimos de parentes e amigos    

Empréstimos de instituições financeiras:    

               Banco do Brasil    

               Banco do Nordeste    

               BNDES    

               FINEP    

               Bancos Comerciais    

Adiantamento de materiais por fornecedores    

Adiantamento de recursos por clientes    

Outras. Citar    

Total           100% 100%  

 

 

19.1. Em caso de financiamento, quais as linhas utilizadas? Em que percentuais do capital total? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

                                    Perfil Dados 

Idade quando criou a empresa  

Sexo (   ) 1. Masculino    (   ) 2. Feminino 

Escolaridade quando criou a empresa 

(assinale o correspondente à classificação a 

baixo) 

 

1.(   ) 2. (   ) 3. (   ) 4. (   ) 5. (   ) 6. (   ) 7. (   ) 8.(  ) 

 Seus pais eram empresários (   ) 1. Sim                (   ) 2. Não 

Principal atividade que o sócio fundador exercia 

antes de criar a empresa: 
(

(  ) 1. 

Estudante universitário 

(

(  ) 2. 

Estudante de escola técnica 

(

 ( ) 3. 

Empregado de micro ou pequena empresa 

local 

(

(  ) 4. 

Empregado de média ou grande empresa 

local 

(

(  ) 5. 

Funcionário de instituição pública 

(

 ( ) 6. 

Empresário 

(

(  ) 7. 

Outra atividade. Citar 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

20. Como o (a) Sr. (a) avalia o papel das instituições financeiras que existem neste município com relação as 

atividades da construção civil, as linhas de crédito disponíveis atendem as necessidades? Tentar levantar 

informações de possíveis ações conjuntas estabelecidas entres as mesmas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

21. Caso a empresa faça empréstimos junto às instituições financeiras locais qual (is) é (são) a (s) principal (is) 

finalidade (s) da solicitação do crédito?  

 

a) ( ) expandir a produção  

b) ( ) adquirir máquinas e equipamentos modernos  

c) ( ) facilitar a inserção da empresa no mercado regional/ nacional/ internacional  

d) ( ) promover a qualificação da mão-de-obra  

e) ( ) estimular o desenvolvimento de capacitações inovativas  

f) ( ) Outro (s) especificar:_____________________________________________________  

 

22. Informe o número de pessoas que trabalham na empresa, segundo características das relações de trabalho: 

 

 

Tipo de relação de trabalho Número de pessoal ocupado 

Sócio proprietário  

Contratos formais  

Contratos por projetos  

Estagiário  

Terceirizados  

Familiares sem contrato formal  

Total  

 

 

23. Escolaridade do pessoal ocupado (situação atual): 

 

 

 

24. Identifique as principais dificuldades na operação da empresa. Favor indicar a dificuldade utilizando a escala, 

onde 0 é nulo, 1 é baixa dificuldade, 2 é média dificuldade e 3 é alta dificuldade.   

 

 

Ensino Número do pessoal ocupado 

Analfabeto  

Ensino fundamental incompleto  

Ensino fundamental completo  

Ensino médio incompleto  

Ensino médio completo  

Superior incompleto  

Superior completo  

Pós-Graduação  

NS/ NR:  

Total  
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Principais dificuldades No primeiro ano de 

vida 

   Em 2010 

Contratar empregados qualificados ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 

) 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

Manter empregados qualificados     ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

 
Produzir com qualidade ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

 
Atender demandas no tempo previsto ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 

) 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

Estimativa dos recursos necessários ao 

projeto 

  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

 
Custo ou falta de capital de giro ( 0 )   ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

Custo de certificação dos colaboradores    ( 0 )  ( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) Custo de certificação da empresa   ( 0 )  ( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

 
Pagamento de juros de empréstimos    ( 0 )  ( 1 )  ( 2 ) ( 3 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 )  Outras. Citar: 

 

      ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3)  

 

 

           

 

IV. PRODUÇÃO E MERCADOS 

 

  

25.  Evolução da empresa (ao fim de cada ano): 

 

 

 

 

Anos 

 

Pessoal  

ocupado 

      Faturamento 

Preços correntes (R$) 

Mercados (%) 

 

Construção de  

edificações 

Vendas 

no 

Municípi

o 

Venda

s 

no 

Estado 

Venda

s na 

Região 

NE 

Vendas 

no 

Brasil 

Vendas 

no 

Exterior 

Ano de 

Criação 

       

2006        

2007        

2008        

2009        

2010*        

*Até a situação atual 

 

26. Onde são realizadas as compras de matérias-primas, de equipamentos e de máquinas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Fabricantes  Distribuidores Localizado

s no 

município 

Estado Região 

NE 

Brasil Exterior 

Materiais de 

construção 

       

Equipamentos        

Máquinas        

Outros. Citar:        
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27. Quais fatores são determinantes para manter a capacidade competitiva na principal linha dos produtos de 

edificações? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média 

importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa: 

 

 

 

28 – Qual o principal mercado da empresa entre 2008 e 2011? 

         

 

(  ) 1. Região Metropolitana de Recife 

(  ) 2. Zona da Mata 

(  ) 3. Agreste 

(  ) 4. Sertão 

(  ) 5. Outros Estados. Citar: 

(  ) 6. Outros Países. Citar: 

 

 

 

V. INOVAÇÃO, APRENDIZADO E COOPERAÇÃO 

 

 

29. Qual a ação da sua empresa no período entre 2007 e 2010, quanto à introdução de inovações? Informe as 

principais características conforme listado abaixo. 

 

 

Descrição 1. Sim    2. 

Não 

Inovações de produto  

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para a empresa, mas já 

existente no mercado? 

( 1 )       ( 2 ) 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado local? ( 1 )       ( 2 ) 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado estadual? ( 1 )       ( 2 ) 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado regional? ( 1 )       ( 2 ) 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado nacional? ( 1 )       ( 2 ) 

Produto novo ou significativamente aperfeiçoado para o mercado 

internacional? 

( 1 )       ( 2 ) 

Inovações de processo  

Fatores Grau de importância 

Qualidade dos insumos ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Qualidade do produto ou serviço ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Qualidade do atendimento ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Qualidade da mão de obra ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Localização do empreendimento ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Custo da mão de obra ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Preço do produto (baixo?) ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Nível tecnológico dos equipamentos ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Capacidade de introdução de novos produtos/ processos ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Desenho/ projeto  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Estratégias de comercialização ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Capacidade de atendimento  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Outros. Citar: ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 
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Processos tecnológicos novos ou significativamente aperfeiçoados para a 

empresa, mas já existentes no setor? 

( 1 )       ( 2 ) 

Processos tecnológicos novos ou significativamente aperfeiçoados para o setor 

de atuação? 

( 1 )       ( 2 ) 

Outros tipos de inovação  

Inovações no desenho de produtos? ( 1 )       ( 2 ) 

Realização de mudanças organizacionais (inovações organizacionais)  

Implementação de técnicas avançadas de gestão? ( 1 )       ( 2 ) 

Implementação de significativas mudanças na estrutura organizacional? ( 1 )       ( 2 ) 

Mudanças significativas nos conceitos e/ou práticas de marketing? ( 1 )       ( 2 ) 

Mudanças significativas nos conceitos e/ou práticas de comercialização? ( 1 )       ( 2 ) 

Implementação de novos métodos e gerenciamento, visando a atender normas 

de certificação (ISSO 9000, ISSO 14000, etc.)?                                                                      

 

( 1 )       ( 2 ) 

 

 

30. Sua empresa inovou nas características do produto (edifícios) relacionadas abaixo entre 2007 e 2010? 

Caso se escolha a opção “Outros”, favor especificar e descrever brevemente a inovação realizada: 

 

 

Produtos.  

Edifícios 

com: 

1. Sim     

2. Não 

 

Este produto 

é: 

 

Em termos 

técnicos este 

produto é: 

 

Quem desenvolveu 

esta inovação?                                                             

Onde se localiza? 

Brasil 

(UF) 

Exterior 

Sistema 

de 

segurança 

( 1 )  (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 ( ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 ( ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

( ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

( ) 5. Novo para o 

mercado nacional 

 

( ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/) 

 

 

(_/_) 

Poço 

artesiano 

( 1 )  (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 ( ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 ( ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

( ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

( ) 5. Novo para o 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 



Apêndice A Questionário da pesquisa 

 

126 

 

mercado nacional 

 

( ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

institutos  

Sistema 

de reuso 

de água 

( 1 )  (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 ( ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 ( ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

( ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

( ) 5. Novo para o 

mercado nacional 

 

( ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Sistema 

de energia 

solar 

( 1 )  (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 ( ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 ( ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

( ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

( ) 5. Novo para o 

mercado nacional 

 

( ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Sistema 

integrado 

(onde 

geladeira, 

luzes, 

sistema de 

som e TV 

são 

controlado

s por um 

único 

controle 

remoto) 

( 1 )  (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 ( ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 ( ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

( ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

( ) 5. Novo para o 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 
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mercado nacional 

 

( ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

institutos  

Sauna ( 1 )  (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 ( ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

( ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

( ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

( ) 5. Novo para o 

mercado nacional 

 

( ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Playground ( 1 )  (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 (  ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 (  ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

(  ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

(  ) 5. Novo para o 

mercado nacional 

 

(  ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Outros. 

Citar e 

descrever*: 

( 1 )  (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no mercado 

 

 (  ) 2. Novo para o 

mercado local 

 

 (  ) 3. Novo para o 

mercado estadual 

 

(  ) 4.  Novo para o 

mercado regional 

 

(  ) 5. Novo para o 

( ) 1. 

Aprimoramento de 

um já existente 

( ) 2. 

Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente 

outras empresas ou 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 
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mercado nacional 

 

(  ) 6. Novo para o 

mercado mundial 

 

institutos  

*Descrever brevemente, caso exista, outra (s) característica (s) inovadora (s) do produto, lançado (s) por 

sua empresa no mercado entre 2007 e 2010: 

 

 

 

31. Sua empresa inovou nos processos relacionados abaixo entre 2007 e 2010?  Caso se escolha a opção 

“Outros”, favor especificar e descrever brevemente a inovação realizada: 

 

 

Processo: 1. Sim     

2. Não 

 

Este processo é: 

 

Em termos técnicos 

este processo é: 

 

 Quem desenvolveu esta 

inovação?                                                             

Onde se localiza? 

Brasil 

 

 (UF) 

Ex

terior 

Produção 

enxuta 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais 

 

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente 

 outra empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Alvenaria 

de bloco 

de gesso 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente  

outra empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 
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mundiais  

Paredes 

de gesso 

acartonad

o 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

( ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Reaprove

itamento 

dos 

resíduos 

(PGRS e 

gesso – 

resolução 

CONAM

A) 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais 

  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

( ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Aplicação 

de mantas 

na 

cobertura 

no lugar 

de telhas 

( 1 ) (2  

) 

( ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

( ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

( ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 
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setor em termos 

mundiais  

Padroniza

ção 

(elaboraç

ão de 

projeto) 

de 

assentam

ento de 

caixas 

elétricas 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente 

 outra empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Split no 

lugar de 

arcondici

onado de 

janela 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Utilizaçã

o de 

shafts 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente outra 

empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 
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setor em termos 

mundiais  

Sistema 

Pex 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente  

outra empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Método 

utilizado 

para 

melhorar 

a 

segurança 

no 

trabalho 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente 

 outra empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

Método 

utilizado 

para fazer 

a entrega 

do 

produto 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

 

(  ) 6. Novo para o 

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente  

outra empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 



Apêndice A Questionário da pesquisa 

 

132 

 

setor em termos 

mundiais  

Outros. 

Citar e 

descrever

*: 

( 1 ) (2  

) 

(  ) 1. Novo para a 

empresa, mas já 

existente no setor. 

 

(  ) 2. Novo para o 

setor local 

 

(  ) 3. Novo para o 

setor no estado 

  

(  ) 4. Novo para o 

setor na região 

 

(  ) 5. Novo para o 

setor no Brasil 

(  ) 6. Novo para o 

setor em termos 

mundiais  

(  ) 1. Aprimoramento 

de um já existente 

(  ) 2. Completamente 

novo para a empresa 

 

 

(  ) 1. Principalmente a 

empresa       

 

(  ) 2. Principalmente  

outra empresa do grupo  

 

(  ) 3. Principalmente a 

empresa em cooperação 

com outras empresas ou 

institutos  

 

(  ) 4. Principalmente outras 

empresas ou institutos  

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

 

 

(_/_) 

*Descrever brevemente, caso exista, outro (s) processo (s) inovador (es), introduzido (s) por sua empresa 

no entre 2007 e 2010: 

  

 

 

 

32. Considerando as inovações realizadas, qual a contribuição no faturamento da empresa entre 2009 e 2010? 

 

(   ) 0 à 25% 

 

(   ) 25 à 50% 

 

(   ) acima de 50% 

 

 

33. Avalie a importância do impacto resultante da introdução dos diversos tipos de inovações introduzidas 

durante os últimos quatro anos, 2007 a 2010, na sua empresa. Favor indicar o grau de importância utilizado a 

escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante 

para a sua empresa. 

 

Descrição Grau de Importância 

Aumento da produtividade da empresa ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Ampliação da gama de produtos ofertados ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Aumento da qualidade dos produtos ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Permitiu que a empresa mantivesse a sua participação nos mercados de atuação   ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Aumento da participação no mercado interno da empresa ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Aumento da participação no mercado externo da empresa ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Permitiu que a empresa abrisse novos mercados    ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Permitiu a redução de custos dos insumos     ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

 Permitiu a redução de custos do trabalho ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Permitiu o enquadramento em regulações e normas padrão relativas ao: 

- Mercado Interno                                                                                                                 

 

( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

- Mercado Externo  ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e segurança do trabalhor ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente 

         

( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 
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34. Que tipo de atividade inovativa sua empresa desenvolveu nos anos de 2009 a 2010? Indique o grau de 

constância dedicado à atividade assinalando ( 0 ) se não desenvolveu, ( 1 ) se desenvolveu ocasionalmente, e ( 2 

) se desenvolveu rotineiramente. 

 

 

 

35. Informe os gastos despendidos para desenvolver as atividades de inovação: 

 

 Gastos com atividades inovativas sobre faturamento entre 2009 e 2010..............(          %) 

 Gastos com Pesquisa sobre faturamento entre 2009 e 2010..................................(          %) 

 Gastos com Desenvolvimento sobre faturamento entre 2009 e 2010................... (          %) 

 Fontes de financiamento para as atividades inovativas (em %) entre 2009 e 2010: 

 Próprias.....................................................................................................(         %) 

 De Terceiros.............................................................................................(          %) 

o Privados.....................................................................................(          %) 

o Públicos Não Reembolsáveis 

 BNB.............................................................................(          %) 

 FINEP..........................................................................(          %) 

 CNPQ.......................................................................... (          %) 

 FUNDAÇÃO DE AMPARO ESTADUAL................(           %) 

 OUTROS.....................................................................(           %) 

o Públicos Reembolsáveis 

 BNDES........................................................................(          %) 

 SEBRAE......................................................................(          %) 

 FINEP..........................................................................(          %) 

 BNB.............................................................................(          %) 

 

 

36. Sua empresa efetuou atividades de treinamento e capacitação de recursos humanos durante os últimos 

quatro anos, 2007 a 2010? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 

2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa. 

 

 

 

Descrição Grau de Constância 

Pesquisa na sua empresa ( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

Desenvolvimento na sua empresa ( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

Aquisição externa de Pesquisa ( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

Aquisição externa de Desenvolvimento ( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

Aquisição de máquinas e equipamentos que implicaram em significativas 

melhorias tecnológicas de produtos/processos ou que estão associados aos 

novos produtos/processos. 

 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

 

Aquisição de outras tecnologias softwares, licenças ou acordos de transferência 

 de tecnologias tais como patentes, marcas, segredos industriais  

( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

 

Programa de treinamento orientado à introdução de produtos/processos 

 tecnologicamente  novos ou significativamente melhorados 

( 0 )   ( 2 )   ( 3 ) 

 

Programas de gestão da qualidade ou de modernização organizacional, tais 

como: certificação de qualidade, reengenharia de processos, etc 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

Novas formas de comercialização e distribuição para o mercado de produtos 

novos ou significativamente melhorados. 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 ) 

Descrição Grau de Importância 

Treinamento na empresa        ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Treinamento em cursos técnicos realizados fora da empresa        ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Treinamento por demandantes        ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 

Estágios em empresas fornecedoras ou clientes        ( 0 )  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 ) 
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37. Com relação às contratações de novos profissionais especializados durante os últimos quatro anos, 

2007 a 2010? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média 

importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa. 

 

 

 

 

38. Quantos funcionários desta empresa já receberam treinamentos? 

_________________________________ 

 

 

39. Quais dos seguintes itens desempenharam um papel importante como fonte de informação para o 

aprendizado, durante os últimos quatro anos, 2007 a 2010? Favor indicar o grau de importância utilizando a 

escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante 

para a sua empresa. Indicar a formalização utilizando 1 para formal e 2 para informal. Quanto à localização 

utilizar 1 quando localizado na empresa, 2 no estado, 3 no Brasil, 4 no exterior. 

 

 

 Grau de Importância Formalização Localização  

Fontes Internas    

Departamento de P&D ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4)  

Área de produção ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Áreas de vendas e marketing, serviços 

internos de atendimento ao cliente 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Outros (especifique) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Fontes Externas    

Outras empresas dentro do grupo ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Empresas parceiras de outro setor ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Clientes ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Concorrentes ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Outras empresas do setor (fora do grupo) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Empresas de consultoria (outros segmentos) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Universidades e Outros Institutos de 

Pesquisa 

   

Universidades ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Institutos de Pesquisa ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Centros de capacitação profissional, de 

assistência técnica e de manutenção 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

 

( 1 ) ( 2 ) 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Instituições de testes, ensaios e certificações ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Outras fontes de informação    

Licenças, patentes e "know how" ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Conferências, Seminários, Cursos e Publicações 

Especializadas 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Feiras e Exibições ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Encontros de Lazer (Clubes, restaurantes, etc) ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Descrição       Grau de Importância 

Absorção de técnicos formados no município ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Absorção de técnicos formados fora do município ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Absorção de formandos dos cursos universitários localizados no 

município 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Absorção de formandos dos cursos universitários de fora do município ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Absorção de mestres ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Absorção de doutores ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 
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Associações empresariais locais (inclusive 

consórcios de exportações) 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Informações de rede baseadas na internet  ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

 

 

40. Como resultado dos processos de treinamento e aprendizagem, formais e informais, acima discutidos, 

melhoraram as capacitações da empresa. Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é 

baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua 

empresa. 

 

 

 

 

41. Durante os últimos quatro anos, 2007 a 2010, sua empresa esteve envolvida em atividades 

cooperativas, formais ou informais, com outra(s) empresa(s) ou organização(ões) com vistas em desenvolver 

atividades inovativas? 

 

                           (  ) 1. Sim                                                             (  ) 2. Não 

            

 

 

42. Em caso afirmativo, quais dos seguintes agentes desempenharam papel importante como parceiros, 

durante os últimos quatro anos, 2007 a 2010? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 

é baixa importância, 2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua 

empresa. Indicar a formalização utilizando 1 para formal e 2 para informal. Quanto a localização utilizar 1 

quando localizado no município, 2 no estado, 3 no Brasil, 4 no exterior.  

 

 

Parceiro Grau de importância Formalização Localização  

Clientes ou consumidores ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) 

Fornecedores ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Concorrentes ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Outra empresa do grupo ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Empresas de consultoria ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Empresas parceiras de outro setor ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Universidades ou institutos de pesquisa ( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Centros de capacitação profissional, de 

assistência técnica e de manutenção 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Instituições de testes, ensaios e 

certificações 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

 

 

 

43. Para as categorias de parceiro que mantiveram cooperação, indique o objeto da cooperação 

Descrição Grau de Importância 

Melhor utilização de técnicas produtivas, equipamentos, 

insumos e componentes 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Maior capacitação para realização de modificações e melhorias 

em produtos e processos 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Melhor capacitação para desenvolver novos produtos e 

processos 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Maior conhecimento sobre as características dos mercados de 

atuação da empresa 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Melhor capacitação administrativa ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 
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estabelecida. Favor indicar o objetivo da cooperação utilizando a escala, onde 1 é P&D, 2 é Assistência técnica, 

3 é Treinamento, 4 é Desenho industrial, 5 é Ensaios para testes de produto e 6 Outras atividades de cooperação.  

 

 

 

 

 VI - POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAS DE FINANCIAMENTO 

 

 

44. A empresa participa ou tem conhecimento sobre algum tipo de programa ou ações específicas 

para o segmento onde atua, promovido pelos diferentes âmbitos de governo e/ou instituições abaixo 

relacionados. Caso participe, qual a sua avaliação? 

 

 

 

Instituição/esfera 

governamental 

Conhece  Participa 1. 

Avaliação 

positiva 

 

2. 

Avaliação 

negativa 

 

3. Sem 

elementos 

para avaliação 
Sim Não Sim Não 

Governo Federal          ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Governo Estadual          ( 1 )            ( 2 )                 ( 3 ) 

Governo 

local/Municipal 

         ( 1 )                

( 2 ) 

                ( 3 ) 

SEBRAE          ( 1 ) (

 2 ) 

( 3 ) 

SENAI          ( 1 )                 

( 2 ) 

          ( 3 ) 

Outras Instituições          ( 1 ) (

 2 ) 

      ( 3 ) 

 

 

45. Como a empresa avalia a contribuição de sindicatos, associações, de outras instituições locais no 

tocante às seguintes atividades. Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 

2 é média importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa. 

Parceiro Objetivo da cooperação 

Clientes ou consumidores           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Fornecedores           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Concorrentes           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Outra empresa do grupo           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Empresas de consultoria           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Empresas parceiras de outro setor           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Universidades ou institutos de pesquisa           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Centros de capacitação profissional, de 

assistência técnica e de manutenção 

 

          ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Instituições de testes, ensaios e certificações           ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 

Descrição Grau de Importância 

Estímulo na percepção de visões de futuro para ação estratégica  

 

 ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Disponibilização de informações sobre matérias-primas, equipamento, assistência 

técnica, consultoria, etc.  

            ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Identificação de fontes e formas de financiamento  

 

( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Promoção de ações cooperativas  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Apresentação de reivindicações comuns  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Criação de fóruns e ambientes para discussão  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Promoção de ações dirigidas à capacitação tecnológica de empresas  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 

Estímulo ao desenvolvimento do sistema de ensino e pesquisa local  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 
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46. Quais políticas públicas poderiam contribuir para o aumento da eficiência competitiva da sua 

empresas? Favor indicar o grau de importância utilizando a escala, onde 1 é baixa importância, 2 é média 

importância e 3 é alta importância. Coloque 0 se não for relevante para a sua empresa. 

 

Ações de Política      Grau de importância 

Programas de capacitação profissional e treinamento técnico ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )  ( 3 ) 

Melhorias na educação básica ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )  ( 3 ) 

Programas de apoio a consultoria técnica ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )  ( 3 ) 

Estímulos à oferta de serviços tecnológicos ( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

Programas de acesso à informação (produção, tecnologia, 

mercados, etc) 

( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

Linhas de crédito e outras formas de financiamento ( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

Incentivos fiscais ( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

Políticas de fundo de aval ( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

Programas de estímulo ao investimento  ( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

Outras. Citar: ( 0 )   ( 1 )    ( 2 ) ( 3 ) 

  

 

 

Organização de eventos técnicos e comerciais  ( 0 )   ( 1 )   ( 2 )   ( 3 ) 


