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RESUMO 

Zanlorensi, Marco Antonio. A controladoria como ferramenta de gestio econom1ca e 
financeira nas empresas do ramo de construcao civil. 0 presente trabalho tern por objetivo 
diagnosticar a situa9Bo atual da controladoria inserida no setor da constru<;ao civil, focado no 
subsetor de constru<;ao industrial. A controladoria utilizada como ferramenta de auxilio a 
gestao, fundamenta todo o projeto, ilustrando sua implementa<;ao e eventuais consequ€mcias. 
A oportunidade de executar urn projeto como este proporciona uma visao macro de urn 
sistema e todos os subsistemas auxiliares que compoem uma empresa. Considerando-se que 
foi possivel utilizar uma empresa real como modelo, temos uma situa9Bo favoravel de 
aprendizado. 0 seguimento da constru9Bo civil, apresenta carencia no que se refere aoestudo 
e consequente implanta9Bo de uma area de controladoria, principalmente no universo das 
medias e pequenas empresas onde o aspecto social e relevante e fatores adversos como 
escolaridade, informalidade, gestao ineficiente e tantos outros, justificam o estudo. lmplantar a 
area de controladoria e ter que enfrentar conflito de ideias, romper com velhos paradigmas e 
criar novos, quebrar barreiras, estar atento as mudan<;as, fomentar a sinergia e instigar os 
colaboradores a atuarem de -maneira efetiva, contribuindo para o objetivo final que e o 
desenvolvimento e continuidade da organiza9Bo em que atuam. A experiencia de desenvolver 
este projeto proporcionou a verifica98o de diversos pontos de vista e demonstrou a 
complexidade do setor bern como sua caracteristica volatil. Fica evidente a evolu98o de 
empresas quando estas tern metas e atribui<;oes bern definidas, o mercado e aberto, e premia 
somente os que possuem essa qualidade. E recomendado implantar a area de controladoria 
atraves de urn planejamento adequado e com o envolvimento de todos os setores, 
principalmente da diretoria, observando as etapas principais de execu<;ao e controle, sem as 
quais urn planejamento se transforma num mero paliativo. 

Palavras - chave: controladoria; gestao; paradigma; desenvolvimento; mercado. 
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ABSTRACT 

Zanlorensi, Marco Antonio. The controlling as a tool of economic and financial 
management in the companies of civil construction segment. This project aims to give a 
diagnostic of the present controlling system introduced in the civil construction, with a special 
focus in the subsection of the industrial construction. Controlling used as an auxiliary tool to the 
administration base this report, illustrating and implementing any eventual consequences. The 
opportunity to execute a project like this allows a macro-vision of a system and all the auxiliary 
subsystems that establish a company. It was possible to abstract information of a real company 
as a model on account of this a suitable situation to learn was created. The civil construction 
segment, as demonstrated in this project, shows lack of research and implementation of a 
management area, especially if it is considerate the middle and small companies, where the 
social aspect is relevant and adversely factors as education, informality, inefficient 
management and many other factors, justify this study. Nevertheless to establish a 
management area in a company implies in many conflict of ideas, break up old paradigms an 
create new ones, overcome limits, be aware of changes, stimulate synergy and to encourage 
collaborators to act in an effective form, contributing for the final purpose that is the 
development and the continuity of the corporations. It is clear that the experience to complete 
this work allowed to verify different point of views and it demonstrated a complexity in the 
sector, as well as its volatility. It can be seen an evolution in an organization when it has goals 
and attributions well defined, the market is open and reward the ones that present this quality. 
The recommendation of this project is to introduce a management area through an adequate 
planning and the involvement of the majority of the sectors, specially the board of directors, 
observing the main stages of execution and control, which without them the planning becomes 
palliative. 

Key words: controlling; management; paradigm; development; market. 
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1. INTRODUCAO. 

No mundo competitivo de hoje muito se fala em globalizac;ao e troca de 

informac;oes entre empresas e governos, em contrapartida existe o protecionismo e 

o subsidio proporcionado as empresas atuantes em cada territ6rio. A busca pelo 

Iuera a todo custo tern gerado disputas famosas entre empresas e respectivos 

paises e ao que parece ainda esta Ionge de chegar o dia em que as coisas serao 

resolvidas com mais paciencia e born sensa. A despeito disso, as empresas estao 

interligadas de tal maneira e a tecnologia esta tao acessivel para todos que o mundo 

virou urn grande quintal onde tudo esta ao alcance de todos e a grande questao e -

como vamos nos movimentar em direc;ao a isso? 

Partindo deste consenso e justa imaginar que as empresas do mundo 

"globalizado" precisam otimizar suas ferramentas de trabalho e gestao buscando 

sempre o melhor resultado, pois e somente assim que uma empresa consegue 

atender a urn dos fundamentos da contabilidade que e o da continuidade, podendo 

assim, interagir com a comunidade e o mundo. 

Se for feita uma analise da velocidade em que as coisas ocorrem hoje, seja 

no quesito tecnologia, seja na administrac;ao ou ate mesmo na maneira como as 

organizac;oes trocam seus modelos administrativos pode-se verificar a importancia 

do efeito controladoria dentro de uma organizac;ao. 0 mundo ao que parece esta 

numa fase eterna de experimentac;ao e as organizac;oes precisam de instrumentos 

que possibilitem a mensurac;ao de seus movimentos dentro desta parafernalia de 

situac;oes e atitudes que constituem o mundo de hoje. 

A construc;ao civil esta inserida neste universo e apresenta carater social dos 

mais relevantes dentro da economia brasileira. Este setor carece de estudos na area 

da controladoria e e campo fertil para pesquisas uma vez que uma empresa de 

construc;ao civil pode ter desde profissionais altamente especializados como urn 

servente que nao sabe ler e escrever. 0 cunho deste projeto nao e social, porem 

nao se pode deixar de lado esta questao que sera abordada dentro da sua 

relevancia no estudo. 

Tendo a construc;ao civil tais particularidades, buscaremos verificar se a 

controladoria teria urn papel fundamental tambem neste setor e se uma adequada 
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gestao poderia contribuir para a otimiza9ao dos resultados da empresa assim como 

garantir sua continuidade. 

A inten9ao deste projeto e a de explorar urn modelo de controladoria e gestao 

adequado e possivel para as empresas de constru9ao civil. 

Dessa forma a questao a ser resolvida e: 

"Como a controladoria poderia contribuir com as empresas de constru9ao civil 

auxiliando nas tomadas de decisao e otimizando os resultados?" 

1.2 Objetivos. 

Ao iniciarmos urn projeto, seja ele qual for, precisamos dar uma no9ao de 

onde queremos chegar. Sempre que se comeya uma caminhada e importante saber 

para onde se vai. Apresentaremos neste item o objetivo final e na sequencia os 

objetivos secundarios bern como a relevancia e delimita9ao do estudo. 

1.3 Objetivo final. 

Melhorar os controles internos e otimizar a administra9ao economica 

financeira dentro de uma empresa de constru9ao civil, utilizando como principal 

ferramenta a Controladoria. 

1.4 Objetivos lntermediarios. 

• Analisar a situa9ao economica e financeira da empresa selecionada, 

atraves de controles internos e planilhas contabeis auxiliares, com o intuito 

de auxiliar a confec9ao do modelo de controladoria a ser adotado. 

• Verificar a viabilidade do projeto e a aplica9ao do mesmo dentro da 

empresa. 

• Considera96es sabre as possiveis abordagens relacionadas a 

controladoria como ferramenta de gestao. 
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• Caracteriza<;ao da empresa de construc;ao civil, especialmente o setor 

construc;ao pesada que e onde serao realizadas as experimentac;oes, 

observando o cunho social deste segmento dentro do contexto economico 

brasileiro. 

1.5 Relevancia do estudo. 

0 setor da construc;ao civil apresenta urn fator hist6rico e social que padece 

de estudos aplicados a Controladoria, dai a necessidade de estudos e abordagens 

sobre o exercfcio da Controladoria nas empresas do ramo haja vista seu 

fundamental papel na economia brasileira. 

A razao da escolha da industria da constru<;ao civil deve-se ao fato de 

apresentar vasto campo de estudo pois, esta inserida tambem na industria de 

servic;os e atende uma cadeia complexa e interligada de diferentes setores. 

Considerando esta realidade a relevancia do estudo esta na possibilidade de 

contribuir com urn modelo de controladoria e gestao onde sera possfvel melhorar e 

ate otimizar a administrac;ao econOmica e financeira das empresas inseridas neste 

set or. 

1.6 Delimita~io do estudo. 

A necessidade crescente, por parte das organizac;oes, de uma estrutura que 

possibilite dar velocidade e garantir a eficacia da gestao empresarial, justifica a 

estruturac;ao de urn modelo que vise identificar os elementos necessarios para a 

implementac;ao da area de controladoria. 

As limitac;oes poderao ser observadas no campo da aplicac;ao e adequac;ao 

uma vez que cada empresa demonstra ter uma maneira propria de resolver seus 

problemas e tomar decisoes, nao se pretende que este estudo seja a (mica maneira 

de tomar decisoes, porem quando se trata de administrac;ao de empresas temos urn 

fator bastante delicado chamado pessoal. 0 fato de termos pessoas envolvidas em 

qualquer projeto configura situac;oes das mais variadas e contribui para a gerac;ao de 

conflitos dada a diversidade das opinioes. 



2 Estado da Arte. 

2.1 Considera~oes lniciais. 

0 ambiente em que as empresas estao alocadas atualmente, consiste de 

grande competitividade e interatividade de tecnologias, resultando num mundo 

altamente globalizado no que diz respeito a velocidade com que esses fatores 

circulam pelos cantos do planeta, o que proporciona uma troca de informac;oes 

surpreendentemente rapida. Tal fenomeno pode ser identificado como sendo 

resultado da globalizac;ao mundial que causa efeitos tanto no mundo empresarial 

como nas comunidades locais inseridas nos mais diversos paises. Para falar sobre 

globalizac;ao seria interessante considerar o contexto empresarial onde a velocidade 

das mudanc;as ocorre de maneira ampla e sempre visando o desenvolvimento e o 

lucro, tais fatores por si s6 garantem a desenvoltura e sustentabilidade suficientes de 

qualquer modelo ou paradigma de economia ou.s6cio economico humano. 

Na busca pela eficacia e eficiencia os gestores bern como os modelos de 

gestao utilizados desenvolvem papel fundamental para a gera<;ao de resultados 

economicos. 

T omando por base tais considerac;oes este capitulo tern por objetivo 

fundamentar os estudos te6ricos e necessarios para a realizac;ao deste projeto, 

considerando o universo da construc;ao civil mais especificamente o ramo da 

construc;ao pesada. 

A conduc;ao e padronizac;ao do estudo ocorrerao utilizando-se urn modelo de 

gestao por resultado economico desenvolvido dentro das normas e aplicac;oes 

possibilitadas atraves da Controladoria. 

2.2 Controladotia. 

A controladoria e sua atua~o 

Segundo Mossirnan, Alves e Fisch 1993, 

"a Cotrtroladoria conslste em urn corpo de doutrinas e conhecimentos relativos a 

gestao econ6mica. Pode ser visualizada sobre do is enfoques: 
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a) como urn 6rgao administrative com missao, func;ao e princlpios norteadores 

definidos no modelo de gestao do sistema empresa; 

b) como uma area do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, 

princfpios e metodos oriundos de outras ciencias". 

"A CONTROLADORIA nao pode ser vista como um metoda, voltado ao como 

fazer. Para uma correta compreensao do todo, devemos cindi-la em dois vertices: o 

primeiro como ramos do conhecimento responsavel por toda base conceitual, e o 

segundo como 6rgao administrativo respondendo pela dissemina~ao de 

conhecimento, modelagem e implanta~ao de sistemas de informa~oes" (FIPECAFI, 

CONTROLADORIA, 2001 :344). 

A Controladoria e a contabilidade utilizada na sua maneira mais ampla e 

servindo como ferramenta gerencial auxiliando no planejamento, execuc;ao e 

controle da gestao empresarial. 

lmpossivel dizer que a controladoria existe paralelamente a contabilidade pois 

as duas coexistem e se fundem. A controladoria nada mais e do que a contabilidade 

na sua mais alta essencia. A controladoria serve como instrumento de "navega<;ao" 

para a empresa podendo ser fator determinante de sucesso. Quando uma empresa 

possui uma controladoria eticaz pode-se dizer que os administradores sabem o que 

"realmente acontece" na empresa. 

Como func;ao integradora que possui a controladoria busca a sincronizac;ao 

do sistema de informac;oes e do processo de gestao. Suas func;oes sao exercidas 

em todas as etapas deste processo, com a utilizac;ao que tenha todos os requisites 

pr6prios da eficacia e eficiencia. 

A Controladoria, enquanto atividade, caracteriza-se pelo consume de recursos 

pr6prios. Tais servic;os destinam-se a suprir as areas da empresa e a garantir a 

manutenc;ao da atividade da area, criada com a finalidade de cuidar deste processo 

de transformac;ao. 

2.3 0 Controller. 

Cabe ao Controller orientar, planejar e executar toda e qualquer ac;ao 

direcionada a boa condu<;ao da controladoria dentro de uma empresa. Ao nosso ver, 
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o controller e urn condutor capaz de corrigir desvios e sempre atento as mudan9as 

administrativas da empresa pois muitos sao os fatores que podem desviar o curso 

de uma empresa. 

0 Controller deve ser urn profissional atualizado e sempre buscar 

especializa96es na area proporcionando condi96es de execu9ao de urn born 

trabalho. Dentre as fun9oes do Controller nao esta a de ditar os caminhos da 

empresa, ele atua como "consultor" e demonstra em quais etapas o planejamento 

definido na implanta9ao da area de controladoria nao esta funcionando, cabe aos 

diretores e gestores da empresa tomar as atitudes que julgarem adequadas a 
corre9ao dos "problemas". 

E urn profissional senior de finan9as e contabilidade que prepara e interpreta 

as informa96es financeiras para os administradores, investidores e credores. 

2.4 A controladoria como 6rgao de Gestao Empresarial. 

"0 6rgao administrativo controladoria tern par finalidade garantir informa96es 

adequadas ao processo decis6rio, colaborando com os gestores na busca da 

eficacia gerencial" (FIGUEIREDO, CAGGIANO, 1997: 27). 

E o conjunto de regras estabelecidas pela alta administra9ao de uma empresa 

e que possibilitara a visualiza9ao de como sera a sua gestao. Estas regras estao 

relacionadas as cren9as e valores que determinam as diretrizes basicas da 

organiza9ao. Portanto, o modelo de gestao deve assegurar a redu9ao de riscos e 

maxi miza9ao de eficacia. 

0 modelo de gestao ideal deve ter urn processo de planejamento, execu9ao e 

controle que seja flexivel, dinamico e oportuno. 

lmplantar urn departamento de Controladoria na Modelo Engenharia Civil 

Ltda. tern como objetivo analisar os beneficios que esta organiza9ao podera vir a ter 

com o funcionamento adequado da area de controladoria. 

2.5 Planejamento. 

Como todo processo administrativo a controladoria precisa de urn born 

planejamento e aliado a execu9ao e controle. 0 enfoque no planejamento nao e 
gratuito pois sem o mesmo e impossivel realizar urn trabalho direcionado e racional 
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com reais possibilidades de melhora na gestao da empresa e consequente 

mensura<;ao dos resultados obtidos. 

A seguir apresentaremos maneiras de se conduzir e implantar o planejamento 

dentro da empresa. 

0 planejamento em consequencia de sua propria natureza, nao pode ser 

caracterizado como uma forma linear de funcionamento, pelo fato da decorrencia de 

uma serie de variabilidades nas empresas. E composto de etapas sendo que estas 

etapas sofrem varias formas de pressoes ambientais, internas e externas. Nao e urn 

ato isolado, portanto, deve ser visualizado como urn processo composto de a<;oes 

inter-relacionadas e interdependentes que visam o alcance de objetivos previamente 

estabelecidos. Deve se tambem considerar a necessidade de os objetivos serem 

viaveis com base na validade das hip6teses em que se baseiam. 

0 processo de planejamento e muito mais importante que o seu produto final. 

0 produto final do processo de planejamento, normalmente, e o plano, sendo que 

este deve ser desenvolvido "pela" empresa e nao "para" a empresa. Se nao for 

respeitado estes aspectos, tem-se pianos inadequados para a empresa, bern como, 

uma resistencia em descredito e efetivos para sua implanta<;ao. 

Planejamento estrategico 

Sendo este planejamento normalmente executado nos mais altos cargos da 

empresa, tern como finalidade determinar os grandes objetivos a serem atingidos, 

assim como os caminhos a serem trilhados para sua execu<;ao. Leva em 

considera<;ao as condi<;oes externas e internas da empresa. E realizado com urn 

foco no "todo", para manter coerencia e uma sustenta<;ao, deve contemplar todas as 

areas e atividades da empresa. 

Planejamento tatico 

0 planejamento tatico, tern como finalidade a maximiza<;ao dos meios 

disponibilizados para a realiza<;ao dos objetivos previamente fixados. Poderiamos 

determinar que o objetivo deste planejamento seria focar a otimiza<;ao de 

determinadas areas de resultado da atividade, nao se concentrando no "todo". 
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Planejamento operacional 

A sua concentrac;ao se da na formalizac;ao, elaborando e usando documentos 

escritos, as metodologias usadas no desenvolvimento das atividades e a 

implementac;ao destas. Podemos afirmar que a sua preocupac;ao, se relaciona a 

uma integrac;ao das partes homogemeas no plano tatico, sinalizando com a 

elaborac;ao dos pianos de ac;ao ou processos operacionais. 

Execuc;ao 

Esse e o momenta em que os recursos disponibilizados serao consumidos. E 
onde obteremos o produto elaborado. Nesta fase, ocorrem grandes movimentac;oes 

tornando por muitas vezes necessaria as alterac;oes e ajustes do programa. 

Nesta fase deve-se observar a selec;ao mais viavel de ajuste a ser 

implementado. 

Controle e Avaliac;ao 

0 controle e Avaliac;ao nos permitem responder como esta indo a empresa. 

Demonstrando as reais condic;oes de se atingir os objetivos trac;ados, assegurando 

que as estrategias, o gerenciamento e a ac;ao estao sendo encaminhados para o 

objetivo desejado. 

0 controle e algo fundamental para avaliar as decisoes tomadas no passado, 

sendo este necessaria a tim de garantir o sucesso atual e manter urn processo 

evolutivo com base na analise dos resultados passados. 

"Em conformidade com o FIPECAFI CONTROLADORIA (2001: 146) urn 

processo de implantac;ao para obter o sucesso envolve quatro etapas: 

1- prever os resultados das decisoes na forma de medidas de desempenho; 

2- reunir informac;oes sobre o desempenho real; 

3- comparar o desempenho real com o previsto; e 

4- v~rificar quando uma decisao foi deficiente e corrigir o procedimento que a 

procfuziu e suas consequencia, quando possivel". 
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2.6 Planejamento estrategico. 

0 planejamento estrategico esta voltado a urn processo de tomada de 

decisoes e de ac;oes a nivel estrategico, de forma sistemica e estruturada, reagindo 

de acordo com as futuras ac;oes do meio em que se encontra inserido. 

Urn dos objetivos e o de identificar os pontos fortes da empresa, considerando 

as alternativas que a empresa pode usar para competir par clientes, criando 

vantagens competitivas. Cabe a ele ainda, identificar e trabalhar na adequac;ao ou 

eliminac;ao, dos pontos fracas da atividade, variavel esta, tambem controlavel e 

indesejavel, pois ocasiona uma desvantagem competitiva. 

Possibilita a identificac;ao das oportunidades e ameac;as externas, elementos 

estes incontrolaveis pela empresa, mas que se conhecidos podem proporcionar 

vantagem competitiva, ou mesmo, podem ser quando desfavoraveis evitados. 

Sem duvida alguma tern como objetivo criar urn plano formalizado de 

trabalho, onde estarao concentrados as premissas basicas do processo, as 

expectativas de situac;oes desejadas pela empresa, os caminhos inclusive os 

alternatives, os pianos de ac;oes e as suas necessidades de recursos. 

0 processo de gerencia estrategica visa atraves das 

multidepartamentalizac;oes formular e implementar ac;oes com a finalidade de atingir 

os objetivo de Iongo prazo, relativos a seus produtos/servic;os, mercado, clientes, 

concorrentes, sociedade, e outros. Trabalhando atraves de tres processos que sao: 

formulac;ao da estrategia, implementac;ao da estrategia e avaliac;ao. 

A menos que ocorram as decisoes de forma desordenada e sem o menor 

embasamento, podemos considerar que todas as atividades organizacionais 

possuem mesmo que de forma informal atitudes de planejamento estrategico e 

gerenciamento estrategico. Cabe comentar que o minima de formulac;ao de registro 

de dados e informac;oes, sao necessaries, a tim de, proporcionar uma maximizac;ao 

das experiencias acumuladas. 

2.7 Planejamento Operacional. 

Esta fase ocorre depois de definido o planejamento estrategico e segue suas 

diretrizes. E uma fase de identificac;ao e avaliac;ao de alternativas para tomada de 

decisoes. 
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"Em conformidade com FIPECAFI CONTROLADORIA (2001:140) o 

planejamento operacional compreende seguintes etapas: 

1- Estabelecimentos dos objetivos operacionais; 

2- Definic;ao dos meios e recursos; 

3- ldentificac;ao das alternativas de ac;ao; 

4- Simulac;ao das alternativas identificadas; 

5- Escolha das alternativas em incorporayao ao plano; 

6- Estruturac;ao e quantificac;ao do plano; e 

7- Aprovac;ao e a divulgayao do plano." 

Todo esse processo, deve ocorrer com a participac;ao de todas as areas 

funcionais envolvidas, ocorrendo o maior comprometimento possivel no seu 

cumprimento, caso este nao exista, corre-se o risco de a empresa estar inserida no 

universo onde o planejamento e as reunioes sao meros paliativos onde todos 

"fingem" estar fazendo algo. 

Pre-Pianejamento Operacional. 

Como o proprio nome diz e uma fase que corresponde a fixac;ao de objetivos, 

ocorrendo a analise das alternativas de ac;ao, simulayao de efeitos de alternativas e 

a escolha das alternativas que se demonstraram mais viaveis. Obtemos como 

resultado, urn conjunto de propostas de ac;oes, as quais, possibilitam uma 

maximizac;ao de resultados. 

2.8 lnteratividade no Processo de Planejamento. 

A interatividade deve estar presente em qualquer setor de uma empresa, e 

atraves dela que se trocam informac;oes e experiencias, onde se faz valer o 

"caminho ja percorrido". 

Em todas as unidades (areas) da empresa encontramos o planejamento 

estrategico, simulac;oes, planejamento operacional, execuc;ao e controle, ou seja, 

encontramos urn processo de gestao. Cada area, portanto, encontra seus pr6prios 

cenarios, ambientes pr6ximos e outros elementos que afetam o seu desempenho, 
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sendo necessario a busca de estrategias pr6prias a fim de solucionar e otimizar o 

seu resultado podendo contribuir com maior eficacia para o "todo", nao esquecendo 

que encontra-se inserido no planejamento estrategico da empresa, devendo estar 

consistente com esta. 

2.9 Orc;amento. 

Segundo Figueiredo e Caggiano, 1997. 

"0 processo orgamentario, realiza-se no curto prazo, normalmente urn ano, e 

fornece uma diregao dos passos que os gestores devem seguir no periodo corrente 

para que os objetivos organizacionais sejam atingidos" 

E. uma expressao quantitativa das entradas e saidas de dinheiro para 

determinar se urn plano financeiro atingira as metas organizacionais. 

0 orgamento pode ser flexivel e se adequar as necessidades da empresa 

sendo que em muitos casos e feito par encomenda. 

Na construgao civil o orgamento segue urn linha variavel e sempre e 

adequado as necessidades do cliente, cada projeto e processo e unico e deve ser 

adequado ao projeto de execugao, ocorre muitas vezes de o cliente "encomendar" 

urn produto unico. 

2.10 Diagn6stico Estrategico. 

0 objetivo da realizagao do diagn6stico e determinar a situagao atual da 

empresa, tratando-se, portanto de uma auditoria de posigao, observando-se toda as 

suas realidades internas e externas. Alguns autores determinam a existencia de 

quatro etapas deste processo: identificagao da visao, a analise externa, de analise 

interna e analise dos concorrentes. 

Os autores que trabalham com este conceito, partem do pressuposto da 

existencia da visao antes da identificagao da missao da empresa, ou seja, quando 

falamos sobre visao estamos abordando aspectos relacionados aos desejos dos 

acionistas/quotistas, conselheiros e alta cupula gerencial da empresa, com uma 

visao de Iongo prazo e de uma abordagem totalmente ampla. 

A analise externa e focada conforme ja abordado anteriormente, nos 

ambientem pr6ximos e remotos. Tomando-se sempre a atengao para os fatores aos 
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quais a empresa possui capacidade de influenciar, possibilitando a esta a gestao 

deste ambiente. 

Na avaliayaO da analise interna procuramos identificar OS pontos fortes, fracas 

e neutros da empresa. Os principais fatores a serem observados da analise interna: 

produtos de linha, novas produtos, comercializayao, sistemas de informa(_(oes, 

estrutura organizacional, tecnologia, suprimentos, parque fabril, recursos humanos, 

resultados empresariais, finanyas, controle e aspectos ligados a visao e missao da 

empresa. 

Sendo os concorrentes urn fator de extrema importancia, ficam aqui eles, 

destacados do ambiente externo. Sofrendo uma avaliayao independente, portanto, 

com maior foco, o que significa, que esta avalia9ao deve possuir uma qualidade de 

informayao precisa e concisa. 

lnstrumentos Prescritivos e quantitativos 

Possibilitam os instrumentos prescritivos, direcionar a empresa para que esta 

atinja os prop6sitos estabelecidos dentro de sua missao. Determinando claramente 

seus objetivos, desafios e metas, e a respectiva distin9ao em cada urn desses 

componentes. Estabelece estrategias gerenciais e politicas para a correta conduyao 

do caminho e da a9ao para se atingir o objetivo, o desafio e a meta. 

Criando urn conjunto estruturado e interativo dos objetivos, estrategias e 

politicas da empresa os quais acaba dominando de diretrizes. A descri9ao 

formal/informal destes componentes acaba resultando no projeto e nos pianos de 

a9ao. 

Os instrumentos quantitativos nada mais sao do que a avaliayao economica -

financeira do planejamento or(_(amentario, e suas necessarias projeyoes. A correta 

identificayao das receitas e despesas/custos possibilitam o embasamento 

necessaria ao desenvolvimento dos pianos de ayao, projetos e outras atividades 

necessarias para se atingir o objetivo, estrategias e politicas da empresa. 



3. Apresenta~ao dos Dados da Empresa. 

Razao Social: Modelo Engenharia Civil Ltda. 
Funda~ao: 20 de janeiro de 1980 

3.1 Quadro Societario. 
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A empresa e constituida por tres s6cios desde a sua fundac;ao sendo que os 

mesmos permanecem ate a execuc;ao do presente trabalho. Tern como principal 

caracteristica a administrac;ao familiar. 

3.2 Mercado de Atua~ao. 

A Empresa atua no mercado de construc;ao civil desde sua fundac;ao e obteve 

ao Iongo destes anos posic;ao de destaque sendo que sua principal atividade e o 

mercado industrial atendendo a diversos seguimentos da industria, como podera ser 

observado na carteira de clientes demonstrada no estudo. 

3.3 Filosofia e missao. 

"Prestar servir;os de engenharia, promovendo a melhoria continua dos 

processos, objetivando a satisfar;ao completa dos clientes infernos e extemos" 

A missao da empresa deve possuir seu foco centrado no futuro. Encontra-se 

esta baseada nos prop6sitos atuais e potenciais, transitando pelas simulac;oes de 

cenarios e urn exaustivo debate a respeito das evoluc;oes e sequencia de eventos 

futuros possiveis. 

3.4 Modelo de Gestio. 

A empresa atua com urn modelo de gestao tradicional e vern buscando 

modificac;oes, pois se encontra em fase de sucessao e, portanto precisa se adequar 

a esta realidade da melhor maneira possivel objetivando sua continuidade e dando 

condic;oes aos colaboradores de serem parte do futuro da empresa. 
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Partindo deste ponto a empresa tern se esforc;ado no sentido da gestao 

participativa uma vez que alguns dos seus funcionarios mais antigos apresentam 

condic;oes de fazer parte do quadro societario, desnecessario dizer que este tipo de 

esforc;o gera desgaste e conflitos dos mais diversos devido a falta de comunicac;ao 

adequada e disputa de poder entre os possiveis candidates a s6cios da empresa. 

As discussoes e decisoes ocorrem em reunioes semanais onde participam 

todos os envolvidos com a gestao e representantes de obras. 

3.5 Principais Clientes. 

Ao Iongo destes vinte e cinco anos de existencia devido ao crescimento do 

seguimento e da industria no Parana de maneira geral a empresa apresentou um 

crescimento bastante satisfat6rio em sua carteira de clientes destacando-se entre os 

principais clientes os seguintes names: 

• Volvo do Brasil Area Construida 45.500 m2 

• Renault do Brasil Area Construida 108.424 m2 

• Berneck Aglomerados Area Construida 79.713 m2 

• Kraft Foods Area construida 48.069 m2 

• Cebrace Crista! Plano Area Construida 5.834 m2 

• AAM do Brasil Area Construida 22.358 m2 

• Chrysler do Brasil Area Construida 34.723 m2 

• Britania Eletrodomesticos Area Construida 20.711 m2 

• lbema Cia Brasileira de Papel Area Construida 18.429 m2 

• Philip Morris I RS Area Construida 4.384 m2 

3.6 Momento Atual da Empresa. 

Com o crescente interesse das construtoras e empreiteiras em relac;ao ao 

subsetor construc;ao industral/pesada, houve um movimento em direc;ao a um 

mercado que a pouco tempo era quase territ6rio exclusive da empresa em estudo, 

isso faz com que a necessidade de modelo atualizado de gestao seja urgente. 
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Esta segmentac;ao do mercado tornou os contratos menos rentaveis e o 

controle do cliente sobre as empresas contratadas aumentou consideravelmente. 

Existe tambem a necessidade de enxugar a estrutura em busca de reduc;ao 

de custos e otimizac;ao de resultados. 
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4. Planejamento Estrutural da Area de Controladoria. 

4.1 Considera~oes lniciais. 

Ap6s apresentados os dados da empresa, bern como o referencial te6rico e 

objetivo do presente projeto, neste capitulo abordaremos a Controladoria como 

6rgao de gestao e controle e sua aplicabilidade na Construc;ao Civil, buscando 

ferramentas que possam contribuir para o objetivo principal do estudo. 

0 modelo de controladoria deve suprir as necessidades da empresa e 

contribuir para uma boa gestao. 

4.1.1 Controladoria Voltada para o Futuro da Empresa. 

A controladoria em sua func;ao gerencial pode monitorar a gerac;ao de valores 

dentro da empresa, todo mapeamento do comportamento da organizac;ao pode ser 

feito de maneira efetiva e consistente. lmplantando processos de melhoria continua, 

onde os funcionarios resolvem problemas e pesquisam metodos para reduzir e 

eliminar desperdicios. E importante frisar que a gerac;ao de Iueras e apenas urn dos 

fatores a serem considerados, existem outros como: 

• Estrategias de curta e Iongo prazo: 

• Expectativas geradas pelos diretores/s6cios/colaboradores; 

• Satisfac;ao dos clientes; 

• Continuidade da empresa; 

• Etica nos neg6cios; 

• Preocupac;ao com o meio ambiente; 

• Evoluc;ao tecnol6gica. 

Poderiamos citar muitos outros exemplos no atual projeto, mas a demonstrac;ao e 

meramente ilustrativa para denotar a importancia da controladoria que deve estar 

voltada para o presentee para o futuro. 
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Nestes tempos de concorrencia acirrada a contabilidade ganha forc;a e 

aspecto gerencial, que na verdade e a sua essencia, seus sistemas de informac;oes 

devem ser bern elaborados e atender as necessidades da empresa 

4.2 Estrutura Funcional. 

Dentro de uma visao sistemica, a Controladoria seria uma area, como as 

demais, com todos os subsistemas necessaries para o desenvolvimento de sua 

func;ao, ou seja: missao, crenc;as, valores, modelo de gestao, processo de gestao, 

etc. Todos estes sistemas que compoem a Controladoria, interagem para a 

consecuc;ao de sua finalidade. 

4.3 Missio da Area de Controladoria. 

Desenvolver metodos mais eficazes para otimizar os resultados da empresa, 

exercendo maior controle na gestao economica e financeira atraves do 

planejamento, execuc;ao e controle. Possibilitando a continuidade da empresa. 

4.4 Fun~oes da Controladoria. 

Seguindo a definic;ao de controladoria, temos como principais fungoes: 

• lnformac;ao: compreendendo os sistemas contabeis e financeiros (contabil, 

financeiro, compras, recursos humanos, orc;amentos, etc ) da empresa, os 

quais sao integrados, porem existe a necessidade de uma maior e melhor 

comunicac;ao entre as diferentes areas; 

• Motivac;ao: refere-se aos efeitos dos sistemas adotados pela empresa sobre 

os funcionarios, neste item existem deficiencias, as quais acarretam 

conseqOencias, tais como: baixa produtividade, resistencia a mudanc;as, 

inseguranc;a, mau humor; 

• Coordenac;ao: tern como objetivo intermediar a implantac;ao dos sistemas de 

controladoria, visando sua aceitayao e se necessaria possiveis correc;oes. 

Estabelece datas e prazos para que as ac;oes sejam tomadas. 
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• Avaliac;ao: avalia resultados (previsto versus realizado), tendo como principal 

base os resultados economicos e os Cronogramas de obras. 

• Planejamento: determina a consistemcia e/ou viabilidade dos pianos da area 

de controladoria; 

• Acompanhamento: verifica a evoluc;ao dos pianos propostos e executados, 

afim de identificar os resultados e melhora-los se necessaria, objetivando a 

continuidade do planejamento estrategico estabelecido. 0 objetivo principal e 

que o sistema atinja a eficacia e seja efetivo, de maneira que devem ser feitos 

todos os treinamento necessaries e possiveis para que o processo como urn 

todo tenha uma sinergia e configure resultados. 

• lnterac;ao: a area de Controladoria nao pode funcionar como urn ilha, todas as 

oportunidades devem ser verificadas e observadas, todos os departamentos 

devem se comunicar e ter urn objetivo em comum. 0 principal prop6sito aqui 

e que todos falem a mesma linguae os conflitos entre as diversas areas e a 

Controladoria sejam minimizados, para que nao haja uma ideia de que a 

Controladoria e uma area de pessoas inacessiveis onde nao se pode tocar. 

4.5 Objetivos. 

A implantac;ao de urn setor de controladoria na Modelo Engenharia Ltda., tern 

como principal objetivo otimizar os resultados desta empresa. E para isso, deve 

assessorar todo o processo de gestao, devendo comparar o que foi planejado com o 

que esta sendo realizado. 0 controle aqui citado ocorre no ambito do planejado e 

nao na tomada de decisoes. 

4.6 Planejamento Estrategico da Area de Controladoria. 

A area de controladoria sera implantada de acordo com urn planejamento 

previamente estabelecido e seu tempo pode variar <;Je acordo com possiveis 

variaveis que podem ocorrer em planejamentos de~te tipo como: resistencia do 

p!i;lssoal, variaveis de custo, selec;ao de pessoal, mudanc;a comportamento, etc. 
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Esta parte do processo nao se confunde com as func;oes da controladoria, 

nas func;oes temos as definic;oes te6ricas e no planejamento estrategico elas 

aparecem na forma de ac;ao/implantac;ao, ou seja, a pratica de fato. 

Uma sugestao para implantac;ao da area: 

1. Reuniao com todos os funcionarios e eventual comunicac;ao das intenc;oes da 

empresa eo que se pretende; 

2. Definir locais apropriados para colocac;ao da nova area; 

3. Selecionar pessoal capacitado para a area; 

4. Ter sistemas adequados e funcionais para a atuac;ao da area; 

5. Estabelecer as linhas de comunicac;ao com os departamentos; 

6. Definir prazos e metas para a nova area; 

7. Fazer medic;oes peri6dicas. 

4.7 Sistema de lnformac;oes Gerenciais- SIG. 

Como o setor de controladoria tern por finalidade garantir informac;oes 

adequadas ao processo de tomada de decisao, existe a necessidade de urn banco 

de dados (mico para auxiliar na "produc;ao" de informac;oes consistentes e de facil 

acesso. 

A estas informac;oes deverao ter acesso apenas pessoas autorizadas, as 

quais deverao possuir cadastro, constando nome e senha. 

A controladoria nao existe sem registro apropriado de dados, por este motivo 

sugerimos a utilizac;ao do Sistema de lnformac;oes Gerenciais. 

0 setor de controladoria devera ter autonomia para refletir a real situac;ao dos 

departamentos e setores, analisando com clareza e competencia seus controles e 

desempenhos. 

0 custo de implantac;ao podera ser considerado pequeno se for considerada 

a economia gerada, eliminando-se a necessidade de refazer trabalhos, e assim, 

aumentar a produtividade. 

Sao duas as principais func;oes deste sistema: 
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1. Atuar nas areas envolvidas e proporcionar o acompanhamento da alta gerencia e 

de todos os colaboradores, buscando o comprometimento necessaria a 

implementac;ao do projeto de controladoria. 

2. Desenvolver sistemas de informac;oes que garantam o suporte requerido no ato 

do planejamento da area de controladoria, todo processo de gestao e decis6rio e 

precisa de informac;oes e e este urn dos pontos chave para o sucesso da 

organizac;ao. 

Portanto, sistemas isolados (que nao sao interligados) nao conseguem 

produzir informac;oes com caracteristicas necessarias para urn born gerenciamento. 

As informac;oes na Modelo Engenharia fluem obedecendo urn padrao vertical 

e nem sempre atendem aos prop6sitos da empresa. 

Urn setor de controladoria bern estruturado, pode trazer os seguintes 

beneficios para a empresa em estudo: 

• Qualidade e precisao nas informac;oes; 

• Maior produtividade; 

• Maior eficit3ncia e eficaci~; 

• Auxilia e facilita a tomada de decisao; 

• Integra os departamentos e setores; 

• Redw:(ao dos custos administrativos, atraves da diminuic;ao do tempo 

despendido na soluc;ao c;:los problem~; 

• Maior credibilidade daa io~ormac;o~~ 



4.8 Organograma da Empresa lncluindo a Area de Controladoria. 

DIRE TO RIA 

CONTROLADORIA 
(STAFF) 
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ADMINISTRATIVO 
OPERACIONAL 

TECNICO OBRAS ORt;:AMENTOS 

COMPRAS FISCAL 

UNIDADESDE 
SERVIt;:O 

CONTABIL 
FINANCEIRO 

4.9 Politica de Relacionamento com as Outras Areas. 

RECURS OS 
HUMANOS 

A politica de relacionamento deve ser uma associac;ao de varios fatores que, 

contribuindo para uma ac;ao ordenada, aumentam sua eficiencia. Portanto e 
necessaria existir entre as areas da empresa integrac;ao, cooperac;ao, participa<;ao, 

comprometimento. 

4.10 lnstrumentos de Controle. 

• Organogramas precisos e claros delimitando todo o processo e 

estabelecendo prazos possiveis de serem cumpridos; 
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• Planilhas elaboradas pelo departamento de controladoria, como questionarios 

para avalia<;ao, grafico com o desempenho das diversas areas; 

• Elaborar instrumentos capazes de observar se todos os itens descritos no 

processo de planejamento foram alcanc;ados, caso isso nao tenha ocorrido, 

deve-se buscar soluc;oes praticas e eficazes; 

• Departamento de controladoria qualificado e especializado na area; 

4.11 Atividades das diversas Areas. 

A seguir demonstraremos as func;oes das diversas areas e suas 

responsabilidades para que o processo de implantac;ao da area de controladoria seja 

feito da melhor maneira possivel e para que nao haja dentro da organizac;ao duvidas 

quanto as responsabilidades de cada setor envolvido. 0 estudo permite apontar os 

principais problemas de cada area para que fique visivel quais pontos devem ser 

melhorados. 

4.11.1 Compras. 

Garantir o fornecimento de materiais e servic;os ao canteiro de obras, 

cumprindo os prazos previstos, observando a qualidade dos materiais e servic;os, 

assim como o prec;o orc;ado, agilizar o fluxo de documentos fiscais oferecendo 

condic;oes de atender as diversas obrigac;oes acess6rias exigidas pelo fisco, 

comunicac;ao direta com a area de orc;amentos, financeiro e fiscal. 

Este departamento apresenta problemas bern peculiares, se analisarmos 

historicamente os departamentos de compra sempre apresentam urn problema 

muito serio de "tempo" entre os pedidos de compra feitos e a entrega dos 

mesmos bern como a respectiva remessa para o departamento fiscal, a 

integrac;ao do sistema de compras com o fiscal e uma boa saida, a unica 

observac;ao e com relac;ao ao treinamento e qualificac;ao para que os 

lanc;amentos integrados nao gerem retrabalho no sistema fiscal. 

4.11.2 Canteiro de Obras. 
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Deve prestar servic;os dentro dos prazos predefinidos procurando obedecer o 

cronograma da obra, utilizando pessoal qualificado e observando a quantidade 

de trabalhadores realmente necessaria na execuc;ao de cada tarefa. Manter 

equipe especializada em seguranc;a evitando acidentes e reduzindo possiveis 

passivos trabalhistas. Tudo isso para reduzir custos e aumentar a lucratividade. 

A distancia que existe entre o canteiro de obras e a administrac;ao deve ser 

meramente geografica, observa-se dentro das empresas uma falta de interac;ao 

entre as decisoes tomadas em reunioes e o trabalho de campo. 

0 trabalho executado no canteiro de obras e o reflexo da organizac;ao da 

empresa, a otimizac;ao e execuc;ao com precisao nada mais sao do que a 

conseqOencia de urn born planejamento e acompanhamento, trabalhos de 

pesquisa para a execuc;ao da obra devem ser levados a serio e exaustivamente 

revistos. Os funcionarios desta area precisam de motivac;ao e informac;ao 

constante para que o "desafio" de tocar uma obra em dia e dentro do custo 

orc;ado seja prazeroso. 

Dardson Pertinati em entrevista a revista Construc;ao Mercado (Nr. 33 p. 14/15 

2004) relata a importancia do planejamento e execuc;ao em uma obra 

defendendo o controle diario da planilha de servic;os e afirmando que nao se 

pode iniciar uma obra sem planejamento. 

4.11.3 Orc;amentos. 

Confeccionar orc;amentos correspondentes a realidade, equipe altamente 

qualificada, manter-se atualizado em relac;ao a legislac;ao inerente a area de 

impastos. Muitas vezes as empresas estao olhando somente para o cliente e nao 

para o orc;amentista no ato das negociac;oes, isto causa urn problema serio na 

gestao de custos, de acordo com Paulo Roberto Dias Vilela Dias (Presidente do 

lnstituto Brasileiro de Engenharia de Custos) as grandes construtoras estao 

preocupadas com seus resultados financeiros e tern dado aos gerentes de 

neg6cios a func;ao de elaborac;ao dos orc;amentos que eles mesmos vao tocar, 

podendo dessa forma exigir resultados financeiros. Em contrapartida, oferendo 

participac;ao nos Iueras. 
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0 profissional de orc;amentos deve ter conhecimentos de engenharia de 

custos, contabilidade de custos, economia, matematica financeira e engenharia 

economica. 

Os erros mais comuns na area de orc;amentos sao: 

1. Generalizac;ao de Aplicac;ao do Banco de Dados: todo projeto tern 

particularidades, e o escopo do orc;amento deve ser realizado dentro da 

formatac;ao adequada ao projeto; 

2. Ausencia de Entrosamento: as composic;oes relevantes do orc;amento 

devem ser revisadas junto com as respectivas areas tecnicas; 

3. Desatualizac;ao de Mercado: uso de materiais e tecnologia obsoleta 

impedem a racionalizac;ao de custos; 

4. Ausencia de lnformac;oes de Projeto: e comum e pode induzir a erros 

podendo ficar na dependencia da experiencia do engenheiro de custos; 

5. Falta de Detalhamento Tecnico: e a diferenc;a entre 0 que OS projetos 

realmente precisam e o que informam no ato da confecc;ao de urn 

orc;amento, isto somado ao prazo que e sempre apertado pode ser 

desastroso para a composic;ao de custos da obra e gerar problemas 

contratuais na execuc;ao do projeto; 

6. Desconhecimento das Composic;oes de Custos: e preciso ter dominio da 

referencia da composic;ao de custos e entender seus componentes para 

diminuir a margem de erro num eventual calculo de perda a ser 

considerado na execuc;ao; 

7. Cronogramas lnadequados: deve haver interac;ao total entre os 

engenheiros de custos de obras e de produc;ao para nao haver equivocos 

na montagem do cronograma onde uma etapa da obra pode atropelar a 

outra; 

8. Desconhecimento de Obras: se o profissional de orc;amentos tiver no seu 

curricula experiencia em obras conseguira visualizar melhor o orC(amento e 

prever eventuais problemas. 

Segundo Jose Francisco Assunpc;ao (professor do Programa de Educac;ao 

Continuada em Engenharia da Escola Politecnica da USP) o orc;amento nao e uma 

ficc;ao, mas tambem nao e verdade absoluta, sobre o quanto a obra ira custar. 



32 

Portanto esta sujeito a desvios que variam de acordo com a qualidade e a 

quantidade das informa<;6es. 

4.11.4 Fiscal. 

Manter-se atualizada e em dia com os lan<;amentos dos fatos geradores, 

concilia<;ao previa e corre<;ao de erros em tempo habil, observar sempre a 

legisla<;ao vigente e constantes atualiza<;6es. 

Criar mecanismos de controle para recolhimento de impastos retidos na fonte, 

a experiencia tern mostrado que este item e deficiente nas empresa em geral, 

sao varios os casas de contadores que ao assumirem a contabilidade se 

deparam com sem numero de impastos nao pagos devido a falta de controle e 

conhecimento por parte do responsavel pelos lan<;amentos fiscais. 

4.11.5 Contabil. 

Manter-se atualizada e em dia com os lan<;amentos dos fatos geradores, 

concilia<;ao previa e corre<;ao de erros em tempo habil, confec<;ao de relat6rios 

gerencias que auxiliem a controladoria e a diretoria na tomada de decis6es. 

Observar a singularidade brasileira quanta a legisla<;ao, onde o profissional de 

contabilidade deve estar sempre atento as mudan<;as diarias promovidas pelos 

diversos 6rgaos reguladores de leis, decretos, atos, instru<;6es normativas, etc. 

Participar da reunioes com os tecnicos e relatar as dificuldades encontradas 

no tratamento dos documentos inerentes e eventuais disponibilidades dos 

mesmos a contabilidade. Fornecer informa<;oes tecnicas e claras aos 

departamentos envolvidos assim como acompanhamento de custos constante 

para que a area de obras tenha informa<;6es precisas sabre o previsto versus 

realizado. 

Controles lnternos 

A Constru<;ao Civil apresenta uma particularidade em rela<;ao ao item 

"responsabilidade solidaria" e isto faz com que os controles internos sejam muitos 

e necessarios. Dentre os controles mais importantes estes> ps qJ,.Je sao realizados 

com os empreiteiros nas obras pois a responsabilidade solidaria exige que a 
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empresa seja a segunda reclamada em processos trabalhistas de toda natureza 

quando se tratar de funcionarios e todas as obrigayoes inerentes a este tipo de 

relacionamento. Existem tambem controles de qualidade e tecnicos 

imprescindiveis a realizayao de uma obra de construyao civil. 

lmprescindivel ter pessoas qualificadas e que realizem este controle de 

maneira categ6rica e efetiva, mantendo responsaveis por areas pertinentes e 

trocando informayoes constantemente com o canteiro de obras onde e feita a 

checagem do pessoal e da situayao de cada empreiteiro. 

Se considerarmos a maneira como as empresas trabalham hoje e a 

quantidade de riscos legais que as empresas de construyao civil correm no ato 

de contratayao de subempreiteiros, verificaremos que como conseqOencia temos 

a responsabilidade solidaria ja citada e e necessaria ter todo o cuidado no trato 

da documentayao dos subcontratados. Em qualquer fiscalizayao por parte de 

qualquer 6rgao competente a responsabilidade recai sempre sobre a contratante 

tambem e nao somente sobre a contratada. Entao conclui-se que a adequayao 

do departamento a essa situayao se faz urgente e alguns mecanismos de 

controle sao bern vindos tais como a retenyao de pagamento de subempreiteiros 

para garantir o recolhimento dos encargos trabalhistas. 

4.11.6 Financeiro. 

Manter controle atualizado de contas a pagar e a receber, buscar excelencia 

no previsto versus realizado, confeccionar relat6rios gerencias de 

acompanhamento e alertar sempre quando da ocorrencia de atrasos fora do 

estipulado pela politica da empresa. 

Evitar ao maximo pendencias com cart6rios e qualquer situayao impeditiva de 

retirada de qualquer certidao negativa junto a 6rgaos competentes e necessarios 

a atividade da empresa. 

4.11.7 Recursos Humanos. 

Sistema de informayoes adequado, integrayao entre os departamentos, 

manter cronograma de treinamento, buscar sempre que possivel manter eventos 
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de confraternizac;ao entre os colaboradores, manter programa de cargos e 

salc~rios atualizado, elaborar dentro possivel e da realidade da empresa pianos 

de carreira. 

Manter-se atualizado perante a legisla«;ao, observando os aspectos que 

possam gerar possiveis passivos trabalhistas e alertar sempre a diretoria em 

reunioes e eventos promovidos. Acompanhar periodicamente os processos 

trabalhistas. 

4.11.8 Diretoria. 

Manter uma boa comunicac;ao com os departamentos e ser transparente 

quando delegar func;oes, proporcionar canal aberto para debates e sugestoes, 

deixar claro os objetivos e pianos da empresa bern como a real situac;ao, 

promover reunioes peri6dicas onde serao discutidos os rumos e caminhos 

percorridos dentro do planejamento previamente estabelecido. Ser atuante e 

demonstrar que realmente conhece o neg6cio da empresa, ou seja, atualizar-se, 

participar de semimirios, convenc;oes e manter rede de relacionamento e troca de 

informac;oes utilizando-se das diversas ferramentas como: Internet, sindicatos, 

assessorias e palestras. 

Ser consistente e eficiente na gestao dos neg6cios, nao contribuir para gerar 

procedimentos onerosos e burocraticos dentro da empresa tais como 

certificac;oes e "controles" inuteis para o resultado final. 

4.12 Uma Visao Pratica e Atual do Setor. 

A construc;ao civil, assim como todos os outros setores da economia, 

apresentam particularidades e sofre as conseqOencias do momento atual que o pais 

atravessa. Muitos sao os fatores que prejudicam e travam o setor, muitas sao as 

exigencias feitas pelos empresarios e de uma maneira inversamente proporcional e 
pouca a atenc;ao dos legisladores e do governo como urn todo em atender este 

seguimento da economia. 
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4.12.1 Cicio de Vida das Empresas do Setor. 

0 setor da Construc;:ao Civil s6 e superado pelo de bares e lanchonetes no 

quesito fechamento e abertura de empresas, segundo dados do Ministerio do 

Trabalho de 2002 o universo da construc;:ao civil abrange mais de 102 mil empresas. 

Trabalhadores competentes e tecnicos que sonham em ser seus pr6prios 

patroes nao raro saem das empresas do setor e abrem seu proprio escrit6rio, muitas 

vezes sem preparo e desqualificados para a empreitada, sao muitos os casos onde 

o novo empreendedor atua somente uma (mica vez com o CNPJ e logo vai a 

bancarrota. Varios sao os fatores que contribuem para o curto periodo de durac;:ao 

da vida destas empresas, entre eles a rna distribuic;:ao regional de obras no pais, a 

falta de investimentos pesados no setor, o despreparo tecnico e administrative dos 

novos candidatos a empresario. 

Amaryllis Mello Romano, 1consultora da Tend€mcias Consultoria lntegrada, 

defende que os principais fatores que contribuem para o fechamento construtoras 

sao: 

1. Alto custo do empreendimento para atuar no setor; 

2. A falta de investimentos publicos; 

3. Falta de investimentos em infra-estrutura, que estao diretamente ligados ao 

crescimento do setor; 

A verdade e que o tempo de vida de uma empresa depende de seu 

planejamento e preparo dos candidatos a empresario, de nada adianta abrir uma 

sala num centro comercial e enfrentar os lobos do lado de fora se voce nao tern 

qualificac;:ao para isso, a intenyao com este comentario nao e matar o espirito 

empreendedor do brasileiro, mas e muito melhor se preparar antes e continuar 

sendo empreendedor do que sair do emprego e ter que voltar alguns meses depois 

falido e desiluoido. 

4.12.2 A lnformalidade. 

1 Revista Construyao Mercado - Ano 57 Junho de 2004. 
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Se formos conversar com empresarios do setor, principalmente nas empresas 

de medio porte, nao fica dificil verificar o descontentamento dos mesmos com o 

aspecto crescente e preocupante da informalidade. 

0 maior questionamento e de que a conta nao pode ser paga pelas empresas 

que estao dentro da "formalidade", ou seja, os bons pagam pelos rna us? Como uma 

empresa seria e com todos os seus colaboradores registrados legalmente pode 

competir com urn empreiteiro que mantem a metade do seu quadro de funcionarios 

fora dos tributos incidentes sobre a folha? Como uma empresa pode competir com 

outra que compra materiais e ou servi9os sem a emissao de nota fiscal? 

Temos aqui varios motivos para que a informalidade exista no pais: 

• Extensao territorial; 

• A alta quantidade de obras no pais; 

• Baixo efetivo para fiscaliza9ao par parte do fisco; 

• Falta de escrupulos de alguns empresarios do setor; 

• Alta carga tributaria; 

• Concorrencia desleal proporcionada por carteis; 

• Fixa9ao de pre9os inexeqOiveis em licita<;Qes de obras publicas; 

Segundo dados do IBGE e SEBRAE revelam urn crescimento de 9% na 

informalidade de 1997 a 2003, ou seja, o numero de informais passou de 9,4 

mil hoes para 10,3 mil hoes. A atividade de constru9ao ocupa o segundo Iugar no 

ranking nacional de informalidade (17%). 0 mais impressionante e que 99,8% (nao e 

ilusao nao, esse numero esta correto) do total das pequenas empresas ligadas a 

constru9ao sao informais. Outros estudos proporcionados pela GV Consult apontam 

que dos R$ 95 bilhoes do PIB da constru9ao de 2002 apenas 35% e formal. 

As conseqOencias da informalidade sao sentidas desde muito tempo pelas 

construtoras serias que fazem parte do mercado. Perdas de contrato, pre9os 

irris6rios apresentados em concorrencias, compras sem nota fiscal, contrata9ao sem 

registro, lavagem de dinheiro, Caixa Dois entre muitas outras praticas que podemos 

observar por ai. Em contrapartida temos a alta carga tributaria, que como ja 

dissemos pune as boas empresas, aliada a quantidade absurda de obriga96es 

acess6rias que assola o nosso pais. E o pior de tudo isso e que no final ninguem sai 

ganhando nessa hist6ria, o governo perde porque arrecada menos, o funcionario 



37 

sem registro nao tern amparo legal e pe~de uma serie de vantagens por nao ter 
I 

carteira assinada, o construtor que compete com o mercado informal deixa seus 

prec;os em patamares lastimaveis para veneer a concorrencia com os informais 

tendo que assumir uma serie de inconvenientes, segundo Luiz Fernando Lorenzi, 

coordenador geral substitute de fiscalizac;ao da receita federal o setor da constru<;ao 

civil pagou nos ultimos dois anos R$ 1 ,8 bilhao em impostos juros e multas 

decorrentes de irregularidade fiscal. As empresas informais tambem perdem porque 

correm riscos legais de todo tipo agindo dessa maneira. Se olharmos do aspecto 

macro essa conta vai Ionge pois teriamos que considerar o INSS e todos os 

impostos decorrentes das operac;oes sem nota fiscal gerados pelo setor. 

Apesar do quadro negativo o setor tern crescido e quem esta agindo de 

acordo com a legislac;ao tern buscado tecnologia e desenvolvimento. lsso se deve 

tambem a abertura do mercado como consequente aumento da concorrencia. Mas 

ainda existem muitos focos descobertos pois as pequenas empresas nao tern 

estrutura financeira para investir em tecnologia e desenvolvimento. 

4.12.3 Ambiente Mutante. 

E possivel para uma empresa deitar no diva? Pelo menos e o que sugere em 

seu editorial a revista Construc;ao Mercado em seu numero 33 de abril de 2004. A 

distancia entre a realidade vivida pelas empresas e a proporcionada pelo ambiente 

mutante exigindo mudanc;as constantes, a revitaliza<;ao, o descaso do governo, os 

altos juros, a inseguranc;a e a pouca atividade do setor tern provocado uma 

verdadeira crise de identidade nas construtoras. 

0 que voce faria se as ruas mudassem de sentido todos os dias na sua 

cidade? Acredito que precisaria de manuais para saber qual o caminho poderia fazer 

para chegar ate o trabalho sem cometer nenhuma infrac;ao, nao esquec;a que existe 

uma industria que vive s6 das multas que voce proporciona ao desrespeitar as leis 

de transito. Vivemos num pandemonio, urn dia a empresa esta com seu pis e cofins 

(pis e cofins sao impostos sobre o faturamento da empresa, independente de a 

mesma ter dado prejuizo ou lucro) no regime cumulative, no outro s6 o cofins esta 

neste regime e o pis passou a ser nao cumulative, s6 que nao esquec;a a aliquota 

aumentou. De repente dependendo do teu tipo de contrato os dois voltam a ser o 
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que eram antes, mas a empresa ainda corre o risco de ser tributada pelos dois 

regimes ao mesmo tempo. 

Esta situa~o tenta demonstrar o atual momenta de transformac;ao e confusao 

que atravessa a constru~o civil. Para que investir num programa de qualidade e 

acabar onerando seu custo? Burocratizando sua empresa? Para que optar por 

sistemas de constru~o inovadores e abandonar tudo em seguida? 0 problema de 

foco e serio e ja virou tema de discussoes e estudos reforc;ando a ideia de que 

sempre que ocorrem transformac;oes existe a fase de "ficar batendo cabec;a". Para 

Nelson Faversani, coordenador de obras da empresa lnpar (que esta focada no 

gerenciamento de subsistemas) defende que o Brasil ainda se encontra nos 

prim6rdios da industrializac;ao na obra, mas segundo ele isso deve se intensificar 

nos pr6ximos anos. 0 grande problema aqui e que muita gente boa fica no meio do 

caminho e nao consegue se adaptar aos "novos tempo" ou nao tern suporte 

financeiro para bancar esta adapta~o. 

4.12.4 0 Controle de Custos. 

0 controle de custos e pec;a fundamental na vida de qualquer empresa seja 

ela do ramo da construc;ao civil ou do ramos de confecc;oes. Nao saber qual o custo 

real existente na empresa pode soar como sacrilegio, mas acreditem ou nao e a 

realidade de muitas empresas, principalmente nas pequenas empresas. 

Quantas e quantas vezes nos deparamos com os custos da empresa 

apurados, totalmente planilhados e conferidos, s6 que com dois meses de atraso! De 

que me adianta saber exatamente qual foi o custo da obra a dois meses atras? 

Como podera a empresa corrigir eventuais falhas numa situac;ao dessas? Saber 

quanta esta custando urn obra esta diretamente ligado ao lucro. Este controle 

precisa ser atual e precise e se possivel deve ser feito no planejamento inicial da 

obra. 

Ter urn sistema que mensure o custo em tempo satisfat6rio e proporcione a 

tomada de decisoes e o ideal para qualquer empresa seja esse sistema 

informatizado ou manual, deve ser adequado ao tamanho da empresa e o mais 

importante e teras contas sabre controle. 

A empresa em estudo apresenta uma defasagem de urn mes em seu controle 

de custos variando para urn mes e meio dependendo dos meses, isto ocorre 
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principalmente devido a demora de envio de documentos fiscais das obras 

devidamente liberados pelos engenheiros. Esse problema do departamento de 

compras esta sendo estudado e precisa ser resolvido com urgencia para melhorar o 

tempo de confecc;ao da planilha de custos. 

4.12.5 Motivac;ao. 

"Sem o fogo do entusiasmo nao ha o calor da vit6ria" este e urn velho ditado 

cujo autor desconhec;o. Trata-se de uma verdade universal, a pergunta e: como 

conquistar o corac;ao dos colaborados? E dos clientes? A resposta a essa pergunta 

deve estar enraizada na filosofia da empresa, sao muitos os obstaculos, sao muitas 

as situac;oes que envolvem os sentimentos e sem falar na quantidade de incertezas 

que teremos pelo caminho ao trilhar esta estrada rumo a motivac;ao e satisfac;ao. 

Parece 16gico que motivados produzimos mais, nos envolvemos mais, 

vestimos a camisa da empresa, defendemos e atacamos ao mesmo tempo e quando 

nao conseguimos sempre tern alguem nos cobrindo, igualzinho a urn time de futebol 

bern entrosado. 

A revista exame publica todo ano a ediyao de "as melhores empresas para 

trabalhar" e se dermos uma olhada o item motivac;ao esta sempre Ia figurando e 

atormentando aqueles que nao conseguem entender que o funcionario produtivo e 

capaz nao busca apenas salario, tern que ter algo mais, tern que os olhos voltados 

para dentro de si e perceber todo o mecanismo desenvolvendo a capacidade de 

enxergar as reais necessidades dos clientes internos e externos. 

Sugiro que a empresa em estudo busque disseminar o "virus" da motivac;ao e 

perceba a diferenc;a que ele faz. 

4.12.6 Paradigmas. 

Muito ja se falou em paradigmas, temos milhares de artigos publicados sem 

falar nas convenc;oes e palestras ministradas sobre o tema. 

A palavra paradigma ficou com urn carater pejorative devido a tanta 

exposic;ao, ela nao tern essa conotac;ao de uma coisa que nao presta, ela nao 

significa algo do qual temos que nos livrar a todo custo. 
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Paradigmas existem e sao substituiveis sempre, quando voce rompe urn 

paradigma esta simplesmente abrindo as portas para que urn outro o substitua. 

Ao implantar uma area nova numa empresa sempre vamos nos deparar com 

resistencia e comentarios do tipo "ja vi isso acontecer", "ja vi esse filme", e normal 

que as pessoas tenham esse tipo de comportamento, tudo o que e novo provoca 

medo nas pessoas. 

A implantac;ao da area de controladoria eo rompimento de urn paradigma e a 

criac;ao de urn novo entao deve ser encarada com naturalidade por parte dos 

envolvidos. Superar as eventuais resistencias e trabalhar como urn politico e func;ao 

da area de controladoria para que os objetivos sejam atingidos e a empresa 

juntamente com seus colaboradores prospere. 

4.12.7 0 Aspecto Social. 

0 Brasil e urn pais em desenvolvimento, considerado emergente, somos 

lideres na America Latina, somos urn oasis para o mundo. Temos condic;oes e 

seremos uma superpotencia segundo publicac;oes recentes e respeitadissimas 

como o Financial Times. Mas a realidade para quem vive aqui e bern diferente, 

temos a maior desigualdade em distribuic;ao de renda do mundo (as vezes somos 

penultimo ou antepenultimo). As pessoas em nosso pais precisam estudar mais, ter 

mais acesso a informac;ao, criar opiniao, conceitos e argumentos de reflexao onde o 

brasileiro precisa entender sua importancia e valor praticando dessa maneira a 

cidadania e contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do pais. 

Na ultima aula de especializac;ao, que foi em uma empresa, o palestrante nos 

disse que a America Latina nao representa nem 2% de todo o volume de neg6cios 

feitos no mundo! lsso e preocupante? E para rir? Muitos riram no dia da palestra. 

Segundo esse palestrante se amanha o mundo acordasse sem a America Latina 

nao faria a menor diferenc;a, e algo para se pensar. 

0 objetivo dessas reflexoes e demonstrar a importancia da construc;ao civil na 

empregabilidade do pais, quando voce trabalha neste setor podera aparecer urn 

candidate a emprego que mal sabe escrever o nome, uma pessoa que s6 pode fazer 

servic;os brac;ais, uma pessoa humilde e que te chama de "doutor". Entao e urn 

seguimento da economia bastante diversificado quando se fala em qualificac;ao, 
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temos engenheiros, tecnicos, contadores, administradores, medicos, assistentes e 

no meio disso tudo pessoas que praticamente nao sabem ler, os chamados 

analfabetos funcionais, que sao aquelas pessoas que nao conseguem interpretar 

textos. 

Entao cabe sim urn carater social todo especial ao seguimento da construc;ao 

civil por dar emprego a pessoas tao diferentes e tao distantes academicamente, mas 

tao pr6ximas na execuc;ao de trabalhos em comum. 

4.12.8 Projec;oes para o Setor da Construyao em 2005/2006. 

0 setor da construc;ao Civil apresenta melhora em 2005, em Curitiba, de 

acordo com a revista Engen haria e Construc;ao Nr. 100 de janeiro de 2005, os 

postos de trabalho au menta ram em 8, 71% em 2004 e ha projec;ao de crescimento 

para 2005. 0 otimismo se estende nas intenc;oes de construc;ao que e feita com 

base nos alvaras de construc;ao que dao entrada nas prefeituras. 0 Sinduscon/PR 

apresenta estudos anuais e estatisticos que apontam este crescimento demonstrado 

atraves da participac;ao no PIB do Brasil (tabelas em anexo). 

Embora o quadro seja otimista existe uma crescente onda de reclamac;oes 

por parte dos empresarios do setor em forma de apelos ao governo para que nao 

aumente a carga tributaria em 2006. Outro aspecto negativo e a quantidade 

excessiva de certidoes negativas e de tributos federais que as empresas sao 

obrigadas a tirar junto aos 6rgaos competentes, estas emissoes esbarram na 

morosidade e burocracia fazendo com que sejam necessarios mandados judiciais 

para que as organizac;oes nao fiquem sem condigoes de participar de eventuais 

concorrencias e licitac;oes no mercado. Portanto, e necessario que o governo olhe 

com mais atenc;ao para este setor que tanto contribui para a gerac;ao de empregos 

no pais. 
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5. CONCLUSOES. 

0 setor de servigos, especialmente a construgao civil, apresenta condigoes 

particulares quando analisado sob o aspecto de controles internos. A empresa em 

estudo nao e diferente e nesta pesquisa constatou-se uma real necessidade de 

controles e troca de informagoes constantes entre os gestores da empresa. 

A empresa Modelo Engenharia atua com uma equipe competente e tern 

demonstrado ser capaz de seguir em frente, mas precisa implantar controles 

internos buscando mensurar a todo custo seu previsto versus realizado, pois atua 

com orgamentos pre-definidos e neste caso, quando nao se acompanha o processo 

produtivo (servigos) tende-se a minimizar a capacidade de gerar lucros. 

Constatou-se necessaria a implantayao de urn plano para verificar os 

objetivos em Iongo prazo assim como tragar objetivos claros para curto prazo, 

identificando os mesmos e deixando claro a todos os colaboradores quais as metas 

da empresa, fazendo reunioes preventivas e delegando responsabilidades de 

coordenagao para pessoas previamente treinadas e qualificadas. 

0 aspecto orgamento e fundamental para a empresa e cada obra e singular 

sendo que a confecgao dos mesmos se da de maneira competente e com equipe 

especializada. As tecnicas utilizadas sao adequadas e exigem alto grau de precisao, 

uma vez que a imprecisao nestes casos leva ao prejuizo certo e conseqOente 

sacrificio financeiro. 

Para que este quadro seja alterado sera preciso observar todos os passos 

sugeridos na implantagao da area de controladoria e a partir dai buscar condigoes 

para tomada de decisoes corretas, proporcionando uma gestao qualificada e 

eficiente. 

A conclusao final e de que a controladoria pode sim contribuir como 

ferramenta de gestao economica e financeira, na tomada de decisoes nas empresas 

de construgao civil e sugerimos a implantagao da mesma, na empresa objeto do 

estudo para que os fundamentos aqui defendidos sejam praticados e beneficiem a 

organizagao como urn todo. 
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NUMERO DE UNIDADES COMERCIAIS LIBERADAS PARA CONSTRUCAO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 

Area (em rna) Area lem m-l 
SET ORES oa 51 a 101 a 151 a 201 a 251 a +de TOTAlS SET ORES oa 51 a 101 a 151 a 201 a 251 a +de TOTAlS 

50 100 150 200 250 300 300 50 100 150 200 250 300 300 
SETORI SETORVII 
Centro 431 31 31 5 51 1 15 75 ICaDAoRaso 8 3 2 1 2 1 6 23 
Centro Clvlco I 2 2 Fazendlnha 1 2 1 1 1 6 
SubTotallSetor I) 431 3 3 5 5 1 17 77 Gualra 1 4 5 

Und6ia 
SETORII NovoMlmdo 13 13 58 2 6 92 
Agua Verde 2 10 4 3 1 4 24 Parol In 2 1 1 3 3 10 
Bate I 1 1 195 11 208 Portio 7 8 4 2 21 
Seminario 5 5 Santa QultlKta 15 7 22 
Vila lzabel 4 2 1 1 8 SubTotal {Setor VII) 44 27 69 4 8 5 22 179 
SubTotal (Setor lif 7 13 200 4 1 20 245 

3 9 2 15 2 8 10 
3 3 

5 7 12 2 3 
3 2 5 5 1 6 

2 1 4 2 3 
1 2 4 
1 2 2 5 3 13 1 5 22 

7 15 6 2 1 17 48 SETORIX 
A tuba 2 4 3 9 

10 2 1 1 15 
2 14 35 2 1 56 10 4 2 1 19 

Ira 1 1 2 5 7 9 2 1 3 23 
2 2 2 2 5 

7 56 6 71 1 1 2 4 
9 9 17 28 7 8 2 3 12 75 

9 2 2 222 236 
sao Francisco 7 5 1 3 16 SETORX 
SubTotal (Setor M 3 29 107 8 4 4 242 395 9 19 5 4 2 2 19 60 

Fanny 1 7 1 2 11 
SETORV Hauer 2 4 2 3 11 
Born Retire 1 3 1 : 1 6 Plnhelrtnho 5 25 3 4 3 40 
Butlatuvlnha 2 4 3 ; 2 11 . Uberaba 5 5 7 3 1 4 25 
Camoo Comortdo 4 1 2 3 8 :18 xaxm 4 6 8 1 1 20 
Cascatinha 1 . 1 ' . - 2 · SubTotai(Sator X) 24 M 25 12 3 7 32 167 
Guablrotuba 2 2 _4 

Jardlm das Americas 6 5 3 1 15 SETORXI 
PradoVelho 1 2 1 2 _6 · M> Boquelrlo 2 1 2 5 
Santa Felicidade 6 8 7 5 12 38 . AUgusta 
Santo lnaclo 2 2 ' Camoo de Santana 2 10 9 2 3 4 30 
SAo Braz 1 2 1 1 1 2 8 Cmdmb& 
saoJOOo Ganchlnho 
Vista Alegre 1 5 1 1 3 11 L.amenha PeQuena 
SubTotal (Setor Vl 14 20 26 18 6 4 33 121 RM8ra 1 1 

SAo Miguel 
SETORVI Sltlo Cercado 6 6 5 1 4 2 2 26 
Bacacheri 2 16 4 1 4 27 Tatuauara 10 4 3 17 

Boa Vista 1 3 1 1 6 Umbarli 1 2 1 4 

nnaul 2 1 8 11 SubTotal (Setor XI) 18 22 15 5 5 5 13 83 
SubTotal (Setor VI) 3 21 5 2 13 44 . 
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NOMERO DE UNIDADES COMERCIAIS CONCLUIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 
Area (em rna) Area(em m-) 

51 a 101 .a 151 a 201 a 251 A +de TOTAtS SETORES oa 51 a 101 a 151 A 201 a 251 A + de TOTAlS 
100 150 200 250 300 300 50 100 150 200 250 300 300 

SETORVII 
11 92 I I 93 IC8PAoRaso 4 1 5 

Fazendlnha 2 1 3 
1 92 I I 13 Gualra 2 2 

Llnd6ia 1 1 
N<MlMlmo 1 1 1 3 

1 1 Parolln 3 1 4 
72 72 Portio 1 1 2 

Santa QultMia 1 2 3 
SUbTotal (Setor VII) 4 9 3 3 1 3 23 

72 1 73 
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SubTotal (Setor X) 92 3 2 5 102 

2 4 
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Mas UNIDADES COMER,CIAIS UCENCIADAS - 2003 
Ate 3 pav. mala de 8 pav. TOTAlS 

Janeiro 72 72 
Fevereiro 83 1 84 
Man;o 45 1 46 
Abril 58 58 
Maio 102 102 
Junho 352 18 370 
Julho 105 3 108 
Agosto 51 10 61 
Setembro 57 4 8 69 
Outubro 109 1 12 122 
Novembro 63 26 89 
Dezembro 49 5 54 
TOTAlS 1.146 59 30 1.235 

Mas UNIDADES COMERCIAIS CONCWIDAS • 2003 
Ate 3 pav. De4a8pav. mala de 8 pav. TOTAlS 

Janeiro 69 1 70 
Fevereiro 46 1 47 
Man;o 62 62 
Abril 27 4 31 
Maio 35 139 174 
Junho 58 1 59 
Julho 59 76 135 
Agosto 47 4 51 
Setembro 32 32 
Outubro 46 108 154 
Novembro 30 24 54 
Dezembro 34 34 
TOTAlS 545 142 216 903 
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Man;o 62 2 64 
Abril 54 51 105 
Maio 45 4 3 52 
Junho 40 40 
Julho 68 68 
Agosto 21 21 
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NUMERO DE UNIDADES COMERCIAIS UCENCIADAS POR ZONA· 2004 
Mas ZONEAMENTOS DE BAIXA DENSIDADE •HORIZONTAlS" · - ZQNEAMENTOS DE AlTA DENSIDADE "VERTICAlS" 

ZR-1 ZR-2 ZR-3 1*1zR ·zR~ CONEC r·lse zc 
Janeiro 7 5 6 10 1 4 1 
Fevereiro 3 17 18 3 11 11 2 
Ma~ 14 8 1 6 1 9 3 
Abril 2 12 9 7 55 1 9 3 
Maio 1 8 3 4 9 8 11 1 
Junho 11 3 3 5 7 4 
Julho 1 25 13 2 4 6 4 
Agosto 6 2 2 3 4 
Setembm 5 23 25 5 14 1 50 3 
Outubm 2 22 9 8 6 222 43 
Novembro 13 22 3 24 3 24 2 
Dezembro 3 26 35 4 13 7 303 11 

TOTAlS 17 184 152 38 161 38 657 73 

SOMA DAS AREAS DAS UNIDADES COMERCIAIS LICENCIADAS POR ZONA- 2004 
Mas ZONEAMENTOS DE BAIXA DENSIDADE "HHRIZONTAlS" 

ZR·1 ZR·2 ZR-3 rlzR 

Janeiro 3.294 37.827 1.051 
Fevereiro 1.139 2.718 2.932 997 
Ma~ 4.035 3.703 90 
Abril 351 10.777 1.476 6.487 
Maio 126 4.772 37.568 464 
Junho 1.178 697 5.257 
Julho 469 11.804 3.984 220 
Agosto 569 433 
Setembro 5.779 2.976 3.066 1.364 
Outubro 354 4.308 4.388 
Novembro 3.789 13.518 5.870 
Oezembro 880 4.619 12.362 1.220 

TOTAlS 9.098 54.839 121.954 23.020 
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ZR-4 CONEC 11SE zc 
2.545 239 244 253 

10.295 3.241 1.053 
2.081 360 4.340 1.665 
6.799 394 623 682 

13.092 582 22.154 85 
1.466 351 831 
1.910 3.846 785 
1.370 703 1.432 
3.429 54 8.582 1.464 
2.221 434 48.777 254 
2.364 594 2.526 236 
6.409 242 140.288 5.310 

53.981 3.953 236.884 11.787 
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60.736 
28.897 

171 .330 
515.517 

(•*) SE (Setor Especial)- agrupamento das correspondentes zonas: SE, SE-NC, SE-CC, SE-MF, SE-AC, SE-CF, SE-WB, SE-LE, SE-BR116. SE-PS 
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ZR-1 ZR-2 ZR-3 rJzR ZR-4 CONEC nse zc 
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2 4 2 73 3 
3 3 1 1 3 92 
1 1 3 1 
5 7 

2 1 2 6 1 
1 2 5 2 

1 1 
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SOMA DAS AREAS DAS UNIDADES COMERCIAIS CONCLUtDAS POR ZONA· 2004 
ZONEAMENTOS DE BAIXA DENSIDADE "HHRIZONTAlS" 

ZR-1 ZR·2 ZR-3 MzR 
578 428 

496 754 131 
243 2.458 492 
392 201 100 

34 735 
334 920 

244 
1.901 97 812 

87 

165 

2.397 2.432 6.181 592 
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ZONEAMENTOS DEAl... TA DENSIDADE "VERTICAls• 

ZR-4 CONEC r-lse zc 
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(*) ZR (Zona Residential)- agrupamento das correspondentes zonas: ZR-SF, ZR-8, ZR-M, ZR-AG, ZR-U, ZR.P. 
(**) SE (Setor Especial)- agrupamento das conespondentes zonas: SE, SE-NC, SE..CC, SE-MF, SE-AC, SE-CF, SE-WB, SE-l£, SE-8R116,SE..PS 
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UN ICONS 

lOP 

PRB;OS IEDI08 UNITARioa (R$/m") DE VEttDA: DE~ARTAIIENlOS, SEGUNDO 0 TIPO E SETOR 

(MAIO DE 2005) 

APARTAIENTOS 100RM. 2DORM. 3DORM. 
400RM.OU LOFT 

GERAL 
MAI5 PISETOR 

SETORI 1.605,00 1 .191.~9 1.296,01 . 1.862,92 1.486,36 
SETORII 1:338,48 " 1.508,78 1.130,55 1.325,26 

SETORIII 1.094,09 1.184.~7 1.580,11 1.236,07 1.273,69 

SETORIV 1.216,20 1.161~ 1.511.~ 1.399,78 1.323,56 
SETORV 810,00 u90,n 1.180,39 

SETORVI 962,82" 962,62 
SETORVII 782,7~ 1.013,42 898,08 
SETORVIII 810:1& 810.16 

SETORIX 836,71 835,71 

SETORX 808,81 808,81 

SETORXI 936,96 805.~1 871,19 
SETORXII 

GERAL.PmPO 1.305,10 970,40 1.008,21 1.522,68 1.~.83 

TOTAL DE EMPREENDIMENT08 POR TIPO MEDIA GERAL POR TIPO 

2 DORM. 
3% 

1.437.28 1.435,81 

1 DORM. 
4% 

1.450,86 

4 DORM. OU 
MAIS 
26% 

1.600,00 - - -·-··- - - .. ···· ·---- ----····· ··--··-. 

1.522,68 

1.305,10 
1.300,00 1.404 83 

1.000,00 

970,40 

700,00 +----~----.,..------..-----..--
100RM. 200RM. 3 DORM. 4 DORM. OU LOFT 

MAIS 

EVOLlJClO DOS PREc;OS MEDIOS DE APARTAMENTOS EM (R$/m') 

1 .292::~/ 
/ ' 

_./ 
// 

1.547,92 1.548,17 1.544,05 

1.530,00 

l>·· ·-... J.,_~.al 1.339,47 
"--k---·-··-x- .............. ...... ,_ ..... - ---· -.. 

1.339,47 1.347,29 

"0 -·-· ------·------------1.-1-79-.92---ri.2Q,-,urr,oon---1.-1-93-,65---1-.1-9-3-.~---/7""'------------

. .t.··- -- ·-- ---.a.-----·---.....----.--
1 . 126.~~----·-

1 . 107.~ -- - ... . -W>;· ·· 
1.111,89 1.121,61 1.122.71 1.127.87 

1.141.87 
1.022.11 1.013,23 1.025,17 

1.010,02 1.015.97 1.015.34 923.48 

862,18 866.92 --

~--------
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, .. AP-1 ----AP-2 --AP-3 -AP-4 
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PR~OS IIBMO UNIT ARias (RSim') DE VENDA DE~ E COIIERCIAIS, SEGUNDO 0 TPO E SETOR 

BRA DOS 
71% 

l __ 

1.700 

1.400 

1.100 

(IIAIO _DE 2005) 

RESIO~CIAS RESI~IAS S08RAOOS GERAL 
COIIERCIAIS LOJAS 

SALAS GERAL 
PISETOR COMERCIAIS PISETOR 

SETORI SETORI 1.599.n 1.852.92 1.726,35 
SETORII 1.~.36 1.468.36 SETORII 1.192,87 1.130,55 1.161,71 
SETORIII 1.241,67 1.2-41,87 SETORIII 1.795,93 1.236,07 1.516,00 
SETORIV 1.209,00 1.209,00 SETORIV 1.49-4,38 1.399,78 1.447,08 
SETORV 1.094,02 sn.52 1.oos.n SETORV 

SETORVI 948,10 948,10 SETORVI 

SETORVII 8«,83 8«,83 SETORVII 

SETORVIII 1.741.26 860.54 1.300.90 SETORVIII 

SETORIX SETORIX 

SETORX 1.015,82 1.015,82 SETORX 

SETOR XI 901,82 901,82 SETORXI 

SETORXII SETORXII 

GERALPmPO 1.417,64 1.061,96 GERALPmPO 1.520,74 1.404.83 

TOTAL DE EMPREENDIMENTOS POR TIPO TOTAL DE EMPREENDIMENTOS POR TIPO 

M~DIA GERAL RESIO,NCIAS M~DIA GERAL COMERCIAL 
1.55() --· ·--... -------------·--... ·---·--.. ··-·---·-· ...... . . 

... ::.:·· - ·----·---------~ 1.520.74 

1.404.83 

LOJAS 
35% 

800 1.400 +----------,...-----__;::...._ ___ ___, 
RESID~NCIAS SOBRADOS LOJAS SALAS COMERCIAIS 

EXPICATIVAS: 
•res Medias em Reais por metro quadrado (R$/m2), referem-se a unldades novas (pronta e/ou em constru(fAo). que varia conforme o 
•ento, o andar, poslyao no pavlmento (frente/fundostensolac;Ao/etc.) entre outros detalhes do empreendlmento. Inclusive data de entrega. 
1cla do construtor e/ou tncorporador. etc. 



SINDUSCON-PR 
SECONCI -------
UNICONS 

I 0 P 

INDICADOR DE VELOCIDAI;)E~-DE VENDAS DE IM6VEIS 
NOV OS 

RELAT6RIO 
M6s de Rafer6ncla: MAIO DE 2005 

(RESULTADOS EM%) 

IVVI GERAL 7,08 

RESIDENCIAL 

GERAL RESIDENCIAIS 7,88 

GERALAPARTAMENTOS 7,08 (**) sem LOFT 

APARTAMENTOS DE 1 DORMIT6RIO 7,06 

APARTAMENTOS DE 2 DORMIT6RIOS 6,25 

APARTAMENTOS DE 3 DORMITQRIOS 10,21 

APARTAMENTOS DE 4 OU + DORMIT6RIOS 10,16 

LOFT 1,22 

GERAL RESID~NCIAS/SOBRADOS 13,91 (Condomlnlos) 

RESID~NCIAS TERREAS 13,33 (Condomlnlos) 

SOB RADOS 14,15 (Condomlnlos) 

-- COMERCIAL 

GERAL COMERCIAIS 3,98 

SALAS COMERCIAIS 4,04 

LOJAS. 3,57--
,,., 

lndlcador Geral de Velocldade de Venda de lm6vels Novoa 
9,0 x·73 -IVVIGeral 

I \ 8,~ -IVVIM6dlo 
8,5 

8,0 

7.5 

7,0 

6,5 

/ \ / ~.50~7,64 - Llnha de TendAncia 

J \ 7,00 / \ 7,08 
.. 70 

I \ /_ \ -/0,00 

j \/ \ / 
6,02 

o,uo ~~6,02 
5,77 

6,0 

5,5 

5,0 

jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mal/05 

NOT AS EXPUCATIVAS: 
1) Os resultados apresentados encoriram-se em percentuals (%). 
2) utlllza-se como base de lnformac;Oes o cadastro de lm6vels novos a venda, na cldade de Curitiba. 

o relat6rlo e elaborado com base na comerclallzac;Ao do !Ms anterior. 
3} Os lndlcadores representados por astertsco (*}, referem-se a oomero de lm6veis nAo signlficativo. 

...- . i~ 
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ANEXO Ill 



PIB e Produto da Constru~io - Brasil 
Taxa de crescimento acumulada no ano - Ofo 

r :'. Ano Trimestre PIB Brasil Constru~ao civil 

Fonte: IBGE e Boletim Conjuntural IPEA- Mar~o/2005. 

(*) Previsao de acordo com indices divulgados pelo !PEA - marc;o de 2005. 



PIB (Valor Adlcionado Bruto) 
rec:os correntes Em milhoes .. 

(*) Proje~~o IPEA para 2005, com base no Boletim Conjuntural no 68 de Mar/2005. 
( ... ) Dado n~o disponivel. 



..... - -·------~-----------

1990 7,76 

1993 4,92 4,49 7,01 1992 7,63 

1994 5,85 6,99 6,73 1993 8,26 

1995 4,22 -0,43 1,91 1994 9,15 

1996 2,66 . 5,21 3,28 1995 9,22 

4,65 1996 9,52 

9,91 

1999 0,79 -3,67 10,13 

2000 4, 4,81 

2001 1,31 -2,66 -0,3 2000 9,06 

2002 1,93 1,50 2001 8,56 

2003 0,54 -5,20 7,96 

2004 

2005(*) 3,50 5,20 2004 7,27 

(*) Proje~ao IPEA para 2005, com base no Boletlm Conjuntural no 68 dE Fonte: IBGE e IPEA 

( ... ) Dado n~o disponivel. 



r· 
I' A no 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Produto lnterno Bruto no Parani 

Taxa de cresclmento Real CVo 

Parana Canst. Civil 

-0,13 -6,71 

10.01 10,99 

5,51 -6,12 

1,78 11,40 

7,24 5,72 

0,89 2,60 

5,30 2,02 

2,32 -1,85 

5,06 1,22 

4,59 -2,56 

1,47 -1,98 

Fonte: IBGEIIPARDES. 

I 

PIB (Valor adlclonado a ~o bflalco) 

R$ mllhlo 

A no Parana Canst Civil 

1996 45.329,46 5.796,15 

1997 50.244,28 7.080,58 

1998 54.281,07 7.741,46 

1999 58.278,35 7.271,60 

2000 61.141,12 6.885,93 

2001 67.707,13 6.813,53 

2002 77.467,16 7.111,35 

Fonte: IGBE/IPARDES 

Partldpa~o do PIB 

Const. Civil no PIB Parana 

A no 0/o 

1992 7,80 

1993 8,91 

1994 11,16 

1995 13,49 

1996 12,79 

1997 14,09 

1998 14,26 

1999 12,48 

2000 11,26 

2001 10,06 

2002 9,18 

Fonte: IBGEIIPARDES 

Pa~lclpa~o do PIB Parani\ no 

PIB Brasil - a p~ de mercado 

A no 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002(*) 

2003(*) 

Fonte: IBGE/IPARDES. 

(*) Dados prellmlnares. 

0/o 

5,92 

6,10 

5,94 

6,13 

6,07 

6,21 

6,34 

5,99 

6,07 

6,05 

6,19 

•' 

1 
j 


