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RESUMO 

Warchiaki, Caroline Tassia A lmportancia da Tecnologia da lnforma~ao na 
Constru~ao Civil e suas Barreiras. A Tecnologia da lnformagao e o conhecimento 
tecnico e cientifico e as ferramentas, processes e materiais criados e/ou utilizados a 
partir de tal conhecimento. Neste trabalho serao apresentados termos tecnicos e 
praticos relacionados a area de tecnologia da informagao. 0 ingresso da Tl na 
industria da Construgao ainda e pequena em relagao a outros setores. lsso se da, em 
grande parte, devido a urn conjunto de barreiras ligadas aos profissionais que atuam 
na area, aos seus processes longamente estabelecidos, as caracteristicas do proprio 
setor e as deficiencias da tecnologia. Sera analisado o programa utilizado pela 
empresa Camargo Correa-PROMON, e fontes como livros e internet. 0 programa 
utilizado e aqui demonstrado eo Sistema SAP. Esse sistema e urn dos mais utilizados 
a nivel mundial. E o lider global de mercado em solugoes de neg6cios e 
multiempresas. Para analise dos resultados da pesquisa realizada na empresa 
Camargo Correa-PROMON, procurou-se organizar cada item estudado com base nos 
relat6rios e entrevistas, analise dos sistemas e processes eletronicos disponibilizados 
pela empresa. 

Palavras-chave: tecnologia da informagao; construgao civil; processes, sistema SAP; 
analise de resultados. 



1 INTRODUCAO 

0 conceito de Tecnologia da lnformagao e mais abrangente que os de 

processamento de dados, sistemas de informa<;ao, engenharia de software, 

informatica ou o conjunto de hardware e software, pois tambem envolve aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais (KEEN, 1993). A Tecnologia da 

lnforma<;ao automatiza processos utilizando-se de sistemas de informa<;6es eficazes, 

esses sistemas que possuem avan<;os continuos tornaram-se indispensaveis para a 

sobrevivencia das empresas. 

Na area de engenharia e constru<;ao, onde a comunica<;ao e de extrema 

importancia, tendo em vista que urn unico empreendimento envolve dezenas de 

empresas e agentes, ha necessidade de que todos os envolvidos tenham diario 

acesso a dados que sao essenciais para o born desempenho de urn empreendimento, 

sendo de extrema utilidade e praticidade a utiliza<;ao de novas tecnologias do tipo 

portais on-line. 

0 ingresso da Tl na industria da Constru<;ao ainda e pequena em rela<;ao a 

outros setores. lsso se da, em grande parte, devido a urn conjunto de barreiras ligadas 

aos profissionais que atuam na area, aos seus processos longamente estabelecidos, 

as caracteristicas do proprio setor e a deficiencias da tecnologia. 
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1 INTRODUCAO 

0 conceito de Tecno/ogia da lnformar;ao e mais abrangente que os de 

processamento de dados, sistemas de informac;ao, engenharia de software, 

informatica ou o conjunto de hardware e software, pois tambem envolve aspectos 

humanos, administrativos e organizacionais (KEEN, 1993). A Tecnologia da 

lnformac;ao automatiza processes utilizando-se de sistemas de informac;oes 

eficazes, esses sistemas que possuem avanc;os continuos tornaram-se 

indispensaveis para a sobrevivencia das empresas. 

Na area de engenharia e construc;ao, onde a comunicac;ao e de extrema 

importancia, tendo em vista que urn unico empreendimento envolve dezenas de 

empresas e agentes, ha necessidade de que todos os envolvidos tenham diario 

acesso a dados que sao essenciais para o born desempenho de urn 

empreendimento, sendo de extrema utilidade e praticidade a utilizac;ao de novas 

tecnologias do tipo portais on-line. 

0 ingresso da Tl na industria da Construc;ao ainda e pequena em relac;ao a 

outros setores. lsso se da, em grande parte, devido a urn conjunto de barreiras 

ligadas aos profissionais que atuam na area, aos seus processes longamente 

estabelecidos, as caracteristicas do proprio setor e a deficiencias da tecnologia. 

1.1 DELIMITA<;AO DO TEMA 

0 conceito e as principais caracteristicas do setor de Tecnologia da 

lnformac;ao, assim como sua importancia e as principais dificuldades encontradas 

pelos profissionais do Setor de Construc;ao Civil . 

1.2 PROBLEMA E PERGUNTA DE PESQUISA 
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Por que com todos os avanc;os tecnol6gicos o Setor de Construc;ao Civil ainda 

encontra dificuldades na implementac;ao da Tecnologia da lnformac;ao? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

0 objetivo geral deste trabalho e analisar o uso da Tecnologia da 

lnformac;ao na Construc;ao Civil 

1.3.2 Especfficos 

a) ldentificar os conceitos e prc3ticas da Tecnologia da lnformac;ao; 

b) Analisar as dificuldades encontradas pelo setor de Construc;ao Civil; 

c) ldentificar os principais avanc;os tecnol6gicos e a importancia da Tecnologia 

da lnformac;ao e os principais sistemas utilizados atualmente. 

d) Pesquisar quais os principais sistemas utilizados em grandes empresas de 

Construc;ao Civil. 

1.4 JUSTIFICATIVA I RELEVANCIA 

Com os avanc;os tecnol6gicos dos ultimos anos, a industria da Construc;ao 

Civil esta incorporando aos poucos as novas Tecnologias da lnformac;ao (TI), apesar 

de seu estilo tradicionalmente conservador. Procura-se como uso da Tecnologia da 

lnformac;ao obter maior produtividade e qualidade, porem existem varias barreiras 

que impedem que o uso desta tecnologia se estabelec;a no setor de Construc;ao 

Civil. Este trabalho tern por finalidade proporcionar urn cenario que oriente a 

superac;ao destes obstaculos. 

"A tecnologia pode ser definida como a soluc;ao de problemas tecnicos por 

meio de teorias, metodos e processes cientificos. Tambem se pode conceituar 

tecnologia como estudo cientifico dos materiais, utilizados pela tecnica, e dos 

processes de construc;ao, fabricac;ao e organizac;ao." (VARGAS, 1994). 0 conceito 
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pode ser antigo, mais reflete na realidade das empresas onde e essencial dispor de 

sistemas e metodos confiaveis, e tecnologias avangadas. 

A Tecnologia da lnformagao na industria de Construgao Civil ainda e pequena 

em relagao a outros setores, devido a urn conjunto de empecilhos ligados aos 

profissionais que atuam na area, aos seus procedimentos longamente 

estabelecidos, as caracteristicas do proprio setor. 

Com base nessas afirmagoes o presente estudo revela-se apropriado, 

baseado em uma analise de dados primarios com apoio bibliografico tendo a 

finalidade de evidenciar a conexao da tecnologia da informagao a Construgao Civil. 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Conceitos 

Tecnologia e urn termo que envolve o conhecimento tecnico e cientifico e as 

ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal 

conhecimento. 

lnformagao e o resultado do processamento, manipulagao e organizagao de 

dados, de tal forma que represente uma modificagao (quantitativa ou qualitativa) no 

conhecimento do sistema (pessoa, animal ou maquina) que a recebe. 

A Tecnologia da lnformagao (TI) pode ser definida como urn conjunto de 

todas as atividades e solugoes providas par recursos de computagao. Na verdade, 

as aplicagoes para Tl sao tantas - estao ligadas as mais diversas areas - que 

existem varias definigoes e nenhuma consegue determina-la par completo.As 

palavras Tecnologia da lnformagao podem eventualmente assustar as pessoas que 

nao estao familiarizadas com estes termos ou que ainda nao estao utilizando os 

recursos de informatica disponiveis. 

Pode-se conceituar a Tecnologia da lnformagao como recursos tecnol6gicos e 

computacionais para geragao e usa da informagao. Esse conceito enquadra-se na 

visao de gestao da Tecnologia da lnformagao. 
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A Tecnologia da lnforma<;ao nao deve ser trabalhada e estudada de forma 

isolada. Sempre e necessaria envolver e discutir as questoes conceituais dos 

neg6cios e das atividades empresariais, que nao podem ser organizadas e 

resolvidas simplesmente com os computadores e seus recursos de software, por 

mais tecnologia que detenham. Em consequencia das questoes dos neg6cios 

empresariais, aparecem as quest6es comportamentais necessarias para uma 

utiliza<;ao efetiva dessas tecnologias. 

As tecnologias e seus recursos devem ser compativeis, modernas, 

economicas, uteis e padronizadas entre hardware e software (de base e operacional) 

e os aplicativos de Sistemas de I nforma<;ao. 

Mercado 
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Contexto .. Direcionadores Org~nizaQ&o 
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Govema~e 
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•Pai'tlcipa9io nos Neg6ci 

Executfvoa de Heg6cio: 
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li4-------------+~• •Partkipafio' na Tl 

Tecnologia de lnformayao lndividuo 

~m1te: Albcrtin e Albcrtin (2005, p. 94) 
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Fig. 1-Modelo das Dimensoes do uso de Tecnologia da lnforma9ao 

2.2 COMPONENTES DA TECNOLOGIA DA INFORMAc;Ao 

Complementando esses conceitos, a Tecnologia da lnformagao esta 

fundamentada nos seguintes componentes: 

• hardware e seus dispositivos e perifericos; 

• software e seus recursos; 

• sistemas de telecomunicagoes; 

• gestao de dados e telecomunicagoes. 

Todos esses componentes interagem e necessitam do componente 

fundamental que e o recurso humano, peopleware ou humanware. Embora 

conceitualmente esse componente nao faga parte da Tecnologia da lnformagao, 

sem ele esta tecnologia nao teria funcionalidade ou utilidade. 

Para a efetiva gestao da Tecnologia da lnformagao e fundamental a analise 

de viabilidade (custos, beneffcios mensuraveis e nao mensuraveis e respectivos 

resultados), considerando ainda, as 6pticas da realidade economica, financeira e 

politico-social da empresa com o estado da arte e o sucateamento das tecnologias 

disponfveis no mercado, alem das questoes sociopolfticas do ambiente 

organizacional que podem aflorar decorrentes do impacto da Tecnologia da 

lnformagao implantada. 

Alem da analise de custos, beneffcios e viabilidade ainda serao necessaries 

dar atengao para mais estes itens: 

• Respeitar a legislagao vigente, evitando a pirataria; 

• Estabelecer urn plano de contingencia para atender as eventuais 

deficiencias de funcionamento; 
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• Focar a competitividade empresarial e nao a tecnologia 

propriamente dita; 

• Elaborar urn plano de gestae da mudanga decorrente da introdugao 

da tecnologia no contexte organizacional. 

2.3 HARDWARES E SEUS DISPOSITIVOS PERIFERICOS 

Sao conjuntos integrados de dispositivos ffsicos, posicionados por 

mecanismos de processamento que utilizam eletronica digital, usados para entrar, 

processar, armazenar e sair com dados e informagao. A reuniao de urn subsistema 

de computador bern balanceado exige uma compreensao de sua relagao com o 

Sistema de lnformagao e a empresa, onde os objetivos dos computadores sao para 

complementar a solugao integral (NORTON; 1996; STAIR; 1998; LAUDON e 

LAUDON, 1999). 

A seguir, serao relatados alguns conceitos basicos, porem necessaries a 

gestae da Tecnologia da lnformagao no que diz respeito a hardware e seus 

dispositivos perifericos. 

2.3.1 Computadores 

lncluem dispositivos que executam as fungoes de entrada, processamento, 

armazenamento de dados e saida. A capacidade de processar (organizar e 

manipular) os dados e urn aspecto fundamental realizado pelos componentes da 

Unidade Central de Processamento (UCP) com tres elementos associados: a 

Unidade de Aritmetica e L6gica (UAL), a Unidade de Controle (UC) e as Areas de 

Registro (AR). 

0 processador dos computadores pode ser visto como urn componente que 

"processa" os dados no interior do computador, interpretando e executando 

instrugoes. A maioria dos processadores foi projetada com o uso de urn processo 

chamado Computagao com Conjunto Complexo de lnstrugoes Complex Instruction 

Set Computing - CISC, que coloca tantas instrugoes em microc6digo no 

processador central quanto e possivel. Outro processo e o de computagao com 
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Conjunto Reduzido de lnstrugoes Reduced Instruction Computing - RISC, que 

envolve a redugao do numero de instrugoes em microc6digos construidas dentro de 

um chip. A titulo de exemplo, o Pentium e um tipo de processador da Intel, dentre 

outros da Motorola, Texas e AMD (marcas registradas). 

Os computadores precisam armazenar grandes quantidades de dados, 

utilizando armazenamento secundario nao volatil, par meio de dispositivos com 

metodos de acesso sequencia! e tambem direto. Como exemplos, fitas e discos ou 

winchester ou disco rigido Hard Disk - HD. Esses dispositivos normalmente 

possuem capacidades de armazenamento na faixa dos Megabytes (MB) ou em 

Gigabytes (GB). 

2.3.2 Perifericos dos Computadores 

Os perifericos sao dispositivos que trabalham em conjunto com o computador. 

Como dispositivos de entrada (input) do computador pode-se relatar o teclado, 

mouse, os recursos de multimidia (sons, imagens), instrumentos musicais, 

dispositivos de reconhecimento de voz, scanners para digitalizagao de imagens e 

leitura de c6digos de barras, cameras, filmadoras. Leitores 6ticos, digitalizadores e 

microfone. 

Como dispositivos de saida (output), os monitores, impressoras comuns, 

plotters e etc. Muitos desses dispositivos funcionam como entrada e saida, tais como 

placas de rede, modem, telefone etc. 

2.3.3 Visao geral do Hardware e seus dispositivos perifericos 

A visao geral do hardware e seus dispositivos perifericos tern conotagao de 

gestao, ou seja, quais os elementos fundamentais e necessarios para 

funcionamento dos Sistemas de lnformagao da empresa. Mesmo nao tendo o 
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conhecimento tecnico depurado, o gestor deve conhecer esses conceitos 

elementares. 

2.4 SOFTWARES E SEUS DISPOSITIVOS 

Os softwares e seus respectivos recursos, pate integrantes da Tecnologia da 

lnformagao, tambem sao subsistemas do Sistema de lnformagao global das 

empresas. 

Existem diversos tipos de softwares, tais como o software de base ou 

operacionais, de redes, aplicativos, utilitarios e de automagao. Eles dirigem, 

organizam e controlam os recursos de hardware, fornecendo instrugoes, comandos, 

ou seja, programas (NORTON; 1996; STAIR; 1998; LANDON e LANDON; 1999). 

2.4.1 Sistema operacional e redes 

0 sistema operacional pode ser vista como o administrador geral do 

computador, software e respectivos dispositivos. Ele determina quais recursos 

computacionais serao utilizadas para realizagoes de tarefas, solugao de problemas, 

frequencia e prioridade de atividades, a partir de alocagao e monitoramento dos 

recursos computacionais disponiveis. Tambem pode ser chamado de software de 

base ou conjunto de programas destinados a dar apoio ao sistema global do 

computador atuando com a UCP. 

Com relagao a redes, sao softwares que permitem que os computadores se 

conectem entre si, atraves de dispositivos e recursos de telecomunicagoes. Esses 

recursos serao tratados no item 1.4 Sistemas de Telecomunicagoes. 

2.4.2 Software aplicativo e linguagem de programagao 

0 software aplicativo ou programas de computador sao conjunto de 

comandos, instrugoes ou ordens elaboradas pelo cliente e/ou usuario para o 
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computador cumprir, visando resolve problemas e desenvolver atividades ou tarefas 

especificas. 

Esses aplicativos geralmente sao destinados ao negocio da empresa, visando 

atender as atividades das fungoes empresariais. 

2.4.3 Visao geral do Software e seus recursos 

A visao geral do software e seus recursos tambem tern conotagao de gestao, 

ou seja, quais os elementos fundamentais e necessarios para funcionamento dos 

Sistemas de lnformagao e processos da empresa. Reiterando que mesmo nao tendo 

total conhecimento tecnico, o gestor deve conhecer esses conceitos basicos. 

2.5 SISTEMAS DE TELECOMUNICA<;OES 

Os sistemas de telecomunicagoes e seus respectivos recursos, tambem sao 

parte integrante da Tecnologia da lnformagao, tambem sao subsistemas especiais 

do Sistema de lnformagao global das empresas. 

As comunicagoes podem ser definidas como as transmissoes de sinais par 

urn meio qualquer, de urn emissor para urn receptor. As telecomunicagoes referem

se a transmissao eletronica de sinais para comunicagoes, inclusive meios como 

telefone, radio e televisao. As comunicagoes de dados sao urn subconjunto 

especializado de telecomunicagoes que se referem a coleta, processamento e 

distribuigao eletronica de dados, normalmente entre os dispositivos de hardware de 

computadores. 

A seguir, alguns conceitos no que diz respeito a sistemas de 

telecomunicagoes e seus recursos. 

2.5.1 Teleprocessamento de lnformagoes 
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0 processamento de dados que utiliza recursos de telecomunica<;oes, ou 

seja, modems, multiplexadores, lin has de comuta<;ao de dados, telefones etc., pode 

ser chamado de teleprocessamento de informa<;oes. 

Nesse teleprocessamento, o terminal transmite sinal digital ou binario ao modem, o 

qual converte os sinais digitais de baixa freqO€mcia em sinais anal6gicos modulados, 

que por meio de uma linha, publica, privada ou especial de comunica<;ao de dados. 

Ligado ou nao o modem a urn telefone, transmite os dados a outro computador. 

2.5.2 Redes e Comunica<;oes de dados 

Como rede pode-se entender a conexao de varios computadores e 

perifericos. As redes de computadores permitem o compartilhamento de 

informa<;oes, aplicativos e perifericos, como impressoras e discos rlgidos, entre 

varios equipamentos. Elas oferecem urn maior numero de recursos, permitindo a 

descentraliza<;ao do poder e agiliza<;ao na administra<;ao dos neg6cios. Alem dessas 

vantagens, outras estao asseguradas pelas redes, tais como acesso imediato e 

simultaneo a dados e informa<;oes compartilhamento de recursos, facilidade para 

capias de dados a distancia e agiliza<;ao de comunica<;oes entre as pessoas. 

A comunica<;ao de dados pode se interpretada como a transferencia 

eletronica de dados e informa<;oes entre computadores e seus recursos. Os meios 

de comunica<;ao mais utilizados sao os fios de pares tran<;ados, cabo coaxial, fibras 

6pticas, microondas, satelites e outras formas de transmissao sem fio. 

2.5.3 Teleinformatica e aplica<;oes das telecomunica<;oes 

Os sistemas de telecomunica<;oes e seus recursos oferecem muitas 

aplica<;oes a servi<;o da empresa, empregando a tecnologia para auxiliar os gestores 

a tamar decisoes com mais agilidade e qualidade. Sao recursos essenciais para 

todas as empresas, e mais ainda para empresas que possuem multiplas 

localiza<;oes geograficas. 

2.5.4 Visao geral dos sistemas de telecomunica<;oes e seus recursos 
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A visao geral dos sistemas de telecomunicac;oes e seus recursos, tal como os 

outros componentes da Tecnologia da lnformac;ao, tambem tern conotac;ao de 

gestao, ou seja, quais os elementos fundamentais e necessaries para 

funcionamento dos sistemas e processes de informac;ao da empresa. 

2.6 GESTAO DE DADOS E INFORMA<;OES 

A gestao de dados e informac;oes com seus respectivos recursos, parte 

integrante da Tecnologia da lnformac;ao, tambem sao subsistemas especiais do 

Sistema da lnformac;ao global das empresas. 

Os dados, quando a eles sao atribuidos valores, transformam-se em 

informac;oes. A gestao de dados e informac;oes compreende as atividades de guarda 

e recuperac;ao de dados, niveis e controle de acesso das informac;oes. 

2.6.1 Gestao de Dados 

A gestao de dados e fundamental para o funcionamento normal dos Sistemas 

de informac;ao na empresa, pais sem os dados e a capacidade de processa-los, ela 

nao estaria apta a executa com efetividade suas atividades. A hierarquia dos dados 

organiza os mesmos, da menor que e o bit ou caractere ate o complete banco de 

dados. 

2.6.2 Guarda e Recuperac;ao de Dados 

Estas sao atividades paralelas a gestao de dados e informac;ao. Para a 

guarda de dados e informac;ao. Para guarda de dados utiliza-se comumente a c6pias 

(ou backup), contemplando urn numero suficiente de volumes diarios, semanais, 

mensais e anuais, encadeados e organizados de modo que permita sua facil e 

efetiva recuperac;ao. 
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2.6.3 Visao Geral da Gestao de dados e lnformac;oes 

A visao geral da gestao de dados e informac;oes com seus recursos tambem 

tern conotac;ao de gestao, sendo necessaries para o funcionamento dos sistemas e 

processes de informac;ao da empresa. 

2.7 A INDUSTRIA DA CONSTRU<;AO CIVIL 

Tem-se dito que a industria da construc;ao e o motor que move a economia. 

Empresas muito pequenas e muito grandes formam a industria da construc;ao. As 

maiores empresas assinam contratos de 20 bilhoes de d61ares anualmente e tern 

milhares de empregados. Muitas das maiores empresas atuam tanto no mercado 

nacional como no internacional. Em contraste com as grandes companhias, as 

estatfsticas mostram que mais de dois terc;os das empresas tern menos de cinco 

empregados. 0 espectro de trabalhos vai desde a construc;ao de grandes usinas de 

energia e rodovias interestaduais que custam bilhoes de d61ares ate a construc;ao de 

residencias uni familiares e a pavimentac;ao de calc;adas e acessos. 

0 alto padrao de qualidade de vida que existe nos Estados Unidos se deve, 

em grande parte, a infra-estrutura altamente desenvolvida. A infra-estrutura 

americana e constituida por tuneis, pontes, sistemas de comunicac;ao, usinas de 

energia e redes de distribuic;ao, sistemas de tratamento de agua, e todas as 

estruturas e bens que dao apoio a vida diaria. 

Como o setor da construc;ao e muito diverso, para se entender a estrutura 

deve-se analisar os principais projetos tfpicos de construc;ao. Projetos de construc;ao 

podem ser classificados genericamente como construc;ao de edificios, construc;oes 

de engenharia e construc;oes industriais, dependendo de sua associac;ao a 

habitac;ao, infra-estrutura publica ou processes de fabricac;ao. 
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2.8 IMPORTANCIA DA T.l NA CONSTRU<;AO CIVIL 

Hoje em dia, a Tecnologia da lnformagao compartilha do cotidiano das 

organizagoes, como uma arma eficiente de gestao da informagao e de base as 

decisoes, gerando urn diferencial competitive no mercado. 

A competitividade e a sobrevivemcia das Organizagoes dependem cada vez 

mais de sua capacidade de entender as mudangas e antecipar-se a novas 

processes, realinhando os investimentos em competencias, tecnologias, produtos, 

servigos e mercados. Na construgao civil a T.l tern a capacidade de integrar os 

diversos atuantes de urn mesmo projeto ou obra. Oferece apoio no desenvolvimento 

de projetos e na troca de informagoes entre os envolvidos. 

A tecnologia pode ser incorporada pelas empresas de construgao civil 

modificando o modo de operagao e afetando o processo de criagao das edificagoes, 

resultando em produtos com maior valor agregado e uma jungao mais forte com o 

cliente. 

2.9 BARREIRAS DO PROCESSO 

Os profissionais da area de Construgao Civil encontram varias barreiras para 

o uso da T.l, dentre todas foram listadas algumas abaixo: 

./ Os profissionais do setor que atuam no setor sao resistentes a inovagoes das 

mais varias areas, e a Tl nao e excegao (Freitas et al., 2001) . 

./ Os profissionais sao conduzidos por gerentes e administradores que tern 

formagao tecnica, porem que nao possuem desenvoltura com a Tl, ja que 

tiveram pouca ou nenhuma experiencia com sistemas CAD ou outro software. 

(Hassell et al., 2000); 

./ 0 setor da Construgao Civil investe muito pouco em Tl comparado com as 

industrias de outros setores, como atestam varios estudos (Newton, 

2002)(Statistics New Zeland,2002) internacionais. 
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3 METODOLOGIA 

Para a realiza<;ao da pesquisa sera analisado o programa utilizado pela 

Empresa Camargo Correa-PROMON, e fontes como livros e internet. 0 programa 

utilizado eo SAP. 

Para analisar as dificuldades encontradas pelo Setor de Constru<;ao Civil e 

identificar os principais avan<;os tecnol6gicos viu-se a necessidade de aplica<;ao de 

uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa tern como objetivo principal 

interpretar o fenomeno que observa. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao Iongo de seu 

desenvolvimento; alem disso; nao busca enumerar ou medir eventos e , geralmente 

nao emprega instrumental estatistico para analise de dados; seu foco de interesse e 

amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos metodos 

quantitavos. As pesquisas qualitativas sao explorat6rias, ou seja, estimulam os 

entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas tern 

como objetivo for<;ar o surgimento de aspectos subjetivos e atingem motiva<;6es nao 

explicitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontanea. Sao usadas quando se 

busca percep<;6es e entendimento sobre a natureza geral de uma questao, abrindo 

espa<;o para a interpreta<;ao. 

Faz parte da pesquisa qualitativa a obten<;ao de dados descritivos mediante 

contato direto e interativo do pesquisador com a situa<;ao objeto de estudo.Nas 

pesquisas qualitativas, e frequente que 0 pesquisador procure entender OS 

fenomenos, segundo a perspectiva dos participantes da situa<;ao estudada e , a 

partir, dai sua interpreta<;ao dos fenomenos estudados. 

A expressao "pesquisa qualitativa" assume diferentes significados no campo 

das ciencias sociais.Compreende urn conjunto de diferentes tecnicas interpretativas 

que visam a descrever e a decodificar os componentes de urn sistema complexo de 
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significados.Tem par objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenomenos do 

mundo social; trata-se de reduzir a distancia entre indicador e indicado, entre teoria 

e dados, entre contexto e agao . 

De acordo com Oliveira (2000), o metoda qualitative "sempre" foi considerado 

como metoda explorat6rio e auxiliar na pesquisa cientifica. No entanto, o autor 

destaca que o novo paradigma da ciencia coloca o metoda qualitative dentro de 

outra base de concepgao te6rica na mensuragao, processamento e analise de dados 

cientificos, atribuindo-lhe valor fundamental no desenvolvimento e consolidagao da 

ciencia em diferentes areas. 

A pesquisa qualitativa considera a existencia de uma relagao dinamica entre 

mundo real e sujeito. E descritiva e utiliza o metoda indutivo. 0 processo e o foco 

principal. 

De urn modo geral, pesquisas de cunho qualitative exigem a realizagao de 

entrevistas, quase sempre longas e semi-estruturadas. Nesses casas, a definigao de 

criterios segundo os quais serao selecionados os sujeitos que vao compor o 

universo de investigagao e alga primordial, pais interfere diretamente na qualidade 

das informagoes a partir das quais sera possivel construir a analise e chegar a 
compreensao mais ampla do problema delineado. A descrigao e delimitagao da 

populagao base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu grau 

de representatividade no grupo social em estudo, constituem urn problema a ser 

imediatamente enfrentado, ja que se trata do solo sabre o qual grande parte do 

trabalho de campo sera assentado. 

3.2 AREA DE ABRANGENCIA 

Com base na pesquisa bibliografica, selecionou-se uma empresa que possui 

urn sistema de informagao e controle estruturado, como base para as analises. 

3.3 PASSOS DA PESQUISA 

Para a realizagao da pesquisa foram executadas as seguintes etapas. 

• Escolha do tema e discussao com perito da area de T.l. 

• Reuniao como professor. 

• Leitura da bibliografia pertinente ao assunto. 
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• Elaboragao de textos. 

• Organizagao dos instrumentos de coleta de dados. 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Depois da defini<;ao da empresa a ser estudada, iniciou-se a coleta dos 

dados, os quais foram obtidos, pela pesquisadora em observa<;ao e analise direta a 

sistemas organizacionais, documentos de gestao da tecnologia da informa<;ao e 

entrevistas com a coordena<;ao de T.l da empresa. 

A observa<;ao direta constitui em uma analise do sistema de informa<;ao, dos 

processes operacionais, administrativos e comerciais favorecendo a compreensao 

global da empresa estudada e suas tecnologias. 

Os dados primaries foram coletados par meio de entrevistas estruturadas, 

portanto, utilizando urn roteiro com urn numero reduzido de questoes. Este roteiro foi 

utilizado para entrevistas com a coordena<;ao e funcionarios do setor de Tecnologia 

da lnforma<;ao da empresa , tendo como principal objetivo identificar as principais 

dificuldades encontradas pelo setor e os principais avan<;os tecnol6gicos que 

aconteceram nos ultimos anos. 

Par meio desta pesquisa buscou-se avaliar o sistema de informagao no ramo 

da construgao civil, percebendo seus principais avan<;os tecnol6gicos. 

Minayo (1999) diz que a abordagem qualitativa nao pode pretender o alcance 

da verdade, com o que e certo ou errado; deve ter como preocupa<;ao primeira a 

compreensao da 16gica que permeia a pratica que se da na realidade 
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4 DESCRICAO DA ORGANIZACAO ESTUDADA 

0 presente capitulo tern por objetivo descrever a organizagao estudada, bern 

como o seu sistema de informagao e sua utilizagao como ferramenta de controle na 

construgao civil 

4.1 INFORMA<;OES GERAIS SOBRE A EMPRESA 

0 grupo Camargo Correa teve sua origem em 1939, em uma pequena 

empresa de construgao, que cresceu com o Brasil e diversificou seus neg6cios. 

Estruturado em cinco divisoes (Engenharia e Construgao, Cimentos, Calgados, 

Texteis e Siderurgia, Concessoes e lncorporagao, Meio Ambiente e Corporativa) 

atua em 20 pafses e emprega 57 mil pessoas. 

Com receita bruta de R$ 12,4 bilhoes em 2007, o grupo Camargo Correa e 

um dos maiores conglomerados empresariais privados brasileiros. 

No Setor de Engenharia e Construgao o qual sera dado maior enfase em 

nosso trabalho, a Camargo Correa e conhecida por sua participagao na realizagao 

de algumas das mais importantes obras de infraestrutura no Brasil, entre elas a 

usina Hidreletrica de Tucumi, a ponte Rio-Niterooi, o metro de Sao Paulo e o 

Aeroporto lnternacional de Sao Paulo, Guarulhos, Governador Andre Franco 

Montoro. 

A area de engenharia e subdividida em: 

lnfraestrutura Brasil: Construgao, projetos e gestao de obras de 

infraestrutura lfder na construgao de hidreletrica; 

lnfraestrutura lnternacional: Construgao, projetos e gestao de obras de 

infraestrutura e desenvolvimento imobiliario na America Latina e na Africa; 

Construgoes e Edificagoes: Edificagoes residenciais, comerciais, industriais, 

hospitalares e de seguranga; 

Construgao Naval: Construgao de Navios e plataformas marftimas. Participa 

do Estaleiro Atlantica Sui, instalado em Suape (PE); 

Engenharia: Estudos e projetos de engenharia, gerenciamento completo de 

empreendimentos e obras, consultoria e assessoria tecnica. 

4.2 ESTRUTURA SOCIETARIA 
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A Estrutura societaria da Camargo Correa esta representada atraves da 

Figura 1, onde esta detalhado as suas controladas, Coligadas e as Participac;oes no 

mercado. 

Divisoes: 

m: tnc.a~pMa(:iuJ f1 t.k> .A.mbir. nu~ 0~· Olli:"l~t · .un~.:nt".JJII'It: !\ 
t': C()rpot"at.iv~ : · '!'<: ~~·1 

Fig.2- Controladas, Coligadas e participa<;oes da Camargo Correa S.A em 2007. 

4.3 MERCADO- CREN<;AS E VALORES 

0 Grupo Camargo Correa adota os seguintes valores permanentes, 

originarios da sua hist6ria e de sua pratica. 

Respeito as pessoas e ao meio ambiente: Agir sempre correta e justamente 

em relac;ao a acionistas, profissionais, clientes, fornecedores, governos, 

comunidades locais e a sociedade em geral. Atuar com responsabilidade em relac;ao 

ao meio ambiente. 

Atuac;ao responsavel: Atender ao estabelecido na legislac;ao onde quer que 

atuemos, agindo de forma integra. Respeitar a diversidade de acordo com as 

normas universais de boa convivencia humana, sem discriminac;ao de rac;a, sexo, 

credo, religiao, cargo, func;ao ou outra. 

Transparencia: Fornecer informac;oes claras e abrangentes sabre as 

atividades, as realizac;oes, as politicas e o desempenho do grupo, de maneira 

sistematica e acessivel. 

Foco no resultado: Buscar sempre maximizar o desempenho do grupo, como 

forma de garantir sua perenidade, seus investimentos, o retorno aos acionistas e as 

condic;oes adequadas aos profissionais. 

Qualidade e inovac;ao: Garantir a qualidade de servic;os e produtos e investir 
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continuamente no aperfeic;oamento dos profissionais e das empresas. 

4.4 FILOSOFIA E MISSAO 

4.4.1 Filosofia geral do Grupo Camargo Correa em relac;ao a seus profissionais 

0 Grupo Camargo Correa acredita que a diversidade de seus profissionais e 

um dos fatores principais para a manutenc;ao de seu sucesso, sua permanencia e 

seu crescimento. Por essa razao busca recrutar e manter pessoas eficientes e 

talentosas e investe continuamente no seu desenvolvimento. 

As empresas do Grupo Camargo Correa estao comprometidas com a 

igualdade de oportunidades de trabalho para todos, independentemente de rac;a, 

sexo, religiao, crenc;as ou nacionalidade. A progressao na carreira depende 

exclusiva mente do desempenho individual, do talento, do comprometi menta com os 

valores do grupo, da dedicac;ao e do envolvimento de cada um. Nao sao toleradas 

praticas discriminat6rias contra qualquer profissional ou candidate a emprego. 

E parte da polftica empresarial do Grupo Camargo Correa promover o 

desenvolvimento de seus profissionais, valorizar e reconhecer as pessoas com base 

nos resultados alcanc;ados e assegurar que o trabalho nas empresas seja um 

espac;o de criac;ao e realizac;ao. Para tanto, a polftica de Recursos Humanos 

estimula o coleguismo e a parceria nas relac;oes profissionais, o trabalho em equipe, 

a lideranc;a responsavel e a integrac;ao entre as unidades de neg6cios. 

A organizac;ao incentiva o respeito e a colaborac;ao entre os profissionais, de 

modo a criar um ambiente interno favoravel para o crescimento dos neg6cios e a 

perenizarao do grupo. 

Assedio moral ou sexual sao praticas inadmissfveis num ambiente de 

trabalho respeitoso e digno e nao serao tolerados. 

Atos de intimidac;ao, ofensa ou agressao praticados por profissionais do 

grupo, nas dependencias da organizac;ao ou no exerclcio da func;ao, seja contra 

colegas de trabalho ou pessoas que nao estejam ligadas diretamente a empresa 

(clientes, fornecedores, consumidores, autoridades, integrantes da comunidade etc.) 

serao punidos de acordo com a legislac;ao e o estatuto da empresa. 

Se voce for vftima de qualquer constrangimento desse tipo ou souber de 
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alguem que tenha passado por essa situagao, informe seu superior imediato ou a 

area de Recursos Humanos Corporativa ou a Comissao de Etica. 

0 porte de drogas ou armas nao e permitido de forma alguma no ambiente 

de trabalho, sendo considerada infragao grave, sujeita as sangoes trabalhistas e 

penais. 

4.4.2 Filosofia em relagao ao mercado- clientes, fornecedores, bancos, parceiros e 

concorrentes 

Atendimento ao cliente: Alem de assegurar a qualidade dos produtos e 

servigos que oferece por meio de suas unidades de neg6cios, o grupo Camargo 

Correa tern o compromisso de atender aos clientes e consumidores sempre com 

eficiencia, rapidez, educagao e transparencia. Quando o cliente ou consumidor nao 

puder ser atendido, isso deve ser dito claramente, explicando-se as razoes de forma 

evidente e respeitosa. 

Qualidade e conformidade: Somente serao oferecidos pelo grupo Camargo 

Correa produtos ou servigos que estejam em conformidade com a legislagao e as 

normas setoriais. Na eventualidade de se constatar alguma nao conformidade, 

deverao ser tomadas medidas explicativas ou compensat6rias, com base em 

consulta ao conselho de administragao da unidade de neg6cio. 

Confidencialidade: 0 Grupo Camargo Correa, assim como seus 

profissionais, tern como compromisso manter a confidencialidade de informagoes 

recebidas de clientes e parceiros de neg6cios. 

A confianga e uma das bases do relacionamento do grupo com o mercado. 

Concorrencia e direitos do consumidor: 0 Grupo Camargo Correa entende 

que a lealdade na concorrencia e o respeito aos direitos do consumidor sao fatores 

que favorecem o desenvolvimento do mercado em bases sustentaveis. Nenhum 

cliente pode ser forgado a aceitar condigoes que contrariem essas regras para 

adquirir produto ou servigo das unidades de neg6cios do grupo. 

Concorrencia: 0 Grupo Camargo Correa respeita seus concorrentes e busca 

supera-los de maneira saudavel, oferecendo melhores produtos e servigos. Nao se 

admitem, por parte de empresas ou profissionais do grupo, atitudes que possam 

configurar calunia ou difamagao dos concorrentes. 
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Compras e contratos: 0 relacionamento com fornecedores e outros 

parceiros deve ser sempre pautado pela busca de qualidade, adequada relagao 

custo-beneficio, confiabilidade tecnica e financeira, integridade na condugao da 

negociagao, no que se refere a legislagao, ao meio ambiente e aos direitos 

comerciais, sociais e contratuais. 

4.4.3 Missao 

"A missao da Camargo Correa e facilitar a vida de quem constr6i, 

oferecendo produtos e servigos para acelerar a industrializagao da construgao civil" 

4.5 SISTEMA SAP 

Ao Iongo de mais de tres decadas, a SAP evoluiu de uma empresa pequena e 

regional a uma organizagao de alcance mundial. Hoje, a SAP e a lfder global de 

mercado em solugoes de neg6cios colaborativas e multiempresas. A companhia 

emprega agora mais de 47.598 pessoas cujos compromissos e espirito inovador 

garantem nosso sucesso futuro. 

Fig.3- Sistema SAP 

4.5.1 Os Anos 1970: Uma Visao em Tempo Real 
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Em 1972, cinco ex-empregados da IBM - Dietmar Hopp, Hans-Werner 

Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira e Claus Wellenreuther - lanc;aram uma 

empresa chamada Systems Applications and Products in Data Processing 

(Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados) em Mannheim, 

Alemanha. Sua visao: desenvolver urn software aplicativo padrao para processos de 

neg6cios em tempo real. 

Urn ano depois, o primeiro aplicativo de contabilidade financeira estava 

pronto, formando a base para o continuo desenvolvimento de outros componentes 

de software para aquila que mais tarde veio a ser conhecido como sistema "R/1". 0 

"R" e a primeira letra de "real-time data processing" (processamento de dados em 

tempo real). 

Perto do fim da decada, o exame exaustivo do banco de dados IBM da SAP e do 

sistema de controle de dialogo levam ao nascimento do SAP R/2. 

4.5.2 Os Anos 1980: Crescimento Rapido 

A SAP se muda para o primeiro predio da empresa na Max-Pianck-Strasse, 

num parque industrial de Walldorf, perto de Heidelberg. Nossa area de 

desenvolvimento de software e seus 50 terminais ficam agora sob urn mesmo teto. 

Cinquenta dentre as 100 maiores industrias alemas ja sao clientes da SAP. 

0 sistema SAP R/2 mantem o alto nivel de estabilidade das gerac;oes 

anteriores do programa. Pensando nos seus clientes multinacionais, a SAP desenha 

o SAP R/2 para lidar com diferentes idiomas e moedas. Com essa funcionalidade e 

outras inovac;oes no SAP R/2, a SAP cresce rapidamente. 

No meio da decada, a SAP inaugura na Austria sua primeira organizac;ao de 

vendas fora da Alemanha. A empresa exp6e pela primeira vez na CeBIT, feira de 

informatica em Hanover, Alemanha. A receita alcanc;a OM 100 milh6es (cerca de 

US$ 52 milh6es), mais cedo do que se imaginava. 

Em agosto de 1988, a SAP GmbH se transforma em SAP AG. A partir de 4 de 

novembro, 1 ,2 milh6es de ac;6es passam a ser negociadas nas balsas de Frankfurt e 

Stuttgart. A manager magazine, renomada revista de neg6cios da Alemanha, 
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escolhe a SAP como sua Empresa do Ano - uma distinc;ao que receberfamos mais 

duas vezes dentro de poucos anos. 

Com a abertura de subsidiarias na Dinamarca, Suecia, ltalia e Estados Unidos, a 

expansao internacional da SAP toma urn forte impulso. 

4.5.3 Os Anos 1990: Uma Nova Abordagem de Software e Soluc;oes 

0 SAP R/3 e apresentado ao mercado. 0 conceito cliente-servidor, a 

aparencia uniforme de suas interfaces graficas, o uso consistente de bancos de 

dados relacionais e a capacidade de ser executado em computadores de diferentes 

fornecedores resultam em aprovac;ao geral. Com o SAP R/3, a SAP mergulha numa 

nova gerac;ao de software empresarial - da computac;ao em mainframes a 
arquitetura de tres camadas de banco de dados, aplicativo e interface de usuario. 

Ate hoje, a arquitetura cliente-servidor e o padrao da industria de software. 

Urn crescente numero de subsidiarias e criado Ionge de Walldorf. A 

subsidiaria brasileira e aberta em 1995, compartilhando o sucesso do grupo. Urn 

novo Centro de Vendas e Desenvolvimento em Walldorf abre oficialmente suas 

portas, simbolizando o sucesso global da empresa. Em nosso vigesimo ano, nosso 

neg6cio fora da Alemanha passa de 50% do total de vendas pela primeira vez. 

Em 1996, a companhia ganhou 1.089 novas clientes do SAP R/3. No final do 

ano, o SAP R/3 estava instalado em mais de 9.000 sistemas no mundo todo. 

A SAP celebrou seu aniversario de 25 anos em 1997 empregando cerca de 

12.900 pessoas. Continuamos a fortalecer nosso foco nos segmentos de mercado e 

a construir mais e mais soluc;oes para industrias especfficas. Henning Kagermann se 

torna Co-Presidente e CEO da SAP AG junto com Hasso Platner. Em 3 de agosto de 

1998, as letras S-A-P aparecem pela primeira vez no pregao da balsa de valores de 

Nova York (New York Stock Exchange- NYSE), a maior do mundo. 

Perto do final da decada, Hasso Plattner, Co-Fundador, Co-Presidente e CEO, 

anunciam a estrategia mySAP.com, descortinando uma nova direc;ao para a 

empresa e para nosso portfolio de produtos. 0 mySAP.com une soluc;oes de 

comercio eletronico com aplicativos ERP ja existentes, usando tecnologia Web 

"state-of-the-art". 
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4.5.4 Os Anos 2000: lnovac;ao para o Novo MiiE3nio 

Com a Internet, o usuario passou a ser o foco dos aplicativos. A SAP 

desenvolve o SAP Workplace e pavimenta o caminho para a ideia de um portal 

corporative e acesso a informac;ao de acordo com o perfil do usuario. 

Atualmente, a SAP e o terceiro maior fornecedor independente de software do 

mundo. 

Hoje em dia, com base na arquitetura orientada a servic;os (SOA) e na 

plataforma de integrac;ao e de aplicativos, o SAP NetWeaver, a SAP abastece seus 

clientes com soluc;oes para processes de neg6cios. Com o SAP NetWeaver, as 

empresas podem integrar pessoas, informac;ao e processes dentro e fora da 

companhia. 

0 SAP e um conjunto de soluc;oes (software) para gerir o neg6cio, que foi 

criado com os seguintes objetivos: 

• Simplificac;ao de Processes 

• Reduc;ao de Custos 

• lntegrac;ao Total das 

Diferentes Areas da Empresa 

• Uniformac;ao da Comunicac;ao entre Departamentos 

4.5.5 SAP Rl3 CAMARGO CORREA 

0 Setor de Construc;ao Civil vive hoje no Brasil um cenario aquecido e deve 

permanecer em expansao pelos pr6ximos anos. 0 escopo do projeto implementado 

na Camargo Correa SIA contemplou os m6dulos de Projetos (PS), Vendas (SD), 

Controladoria (CO), Suprimentos (MM), Ativos Fixos (AA), Financ;as e Contabilidade 

(FI), Despesas de Viagem (TV), Manutenc;ao de Frota (PM), Fluxo de Caixa (LP I 

BW I BPS) e Recursos Humanos (HR). 

Com os objetivos de ter um unico ambiente para projetos no Brasil, Argentina e 

Angola, lnformac;oes mais rapidas e confiaveis, agilidade na consolidac;ao contabil e 

padronizac;ao dos processes de Engenharia e Construc;ao. 
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0 sistema procura contemplar a empresa como um todo, dividido em modules, 

onde cada modulo corresponde a uma area especifica, como por exemplo, o modulo 

SO (Sales and Distribution) que contempla a area de Vendas e Distribuigao, fazendo 

a integragao das informagoes para determinado processo. Gada programa, e 

executado atraves de uma transagao separadamente. Estes programas sao 

desenvolvidos em ABAP, uma linguagem de programagao, na qual a SAP detem os 

direitos. 

Gada modulo e responsavel por mais mil processes de negocios, baseado em 

praticas do dia a dia de cada empresa, o sistema e configurado para atender a 

necessidade de cada determinado processo, onde mais de 8 mil tabelas administram 

em tempo real as informagoes que trafegam pela empresa. 

4.5.6 MODULOS SAP R/3 

Um sistema SAP R/3 e composto por tres camadas: 

• Frontend 

• Application 

• Database 

Frontend e camada responsavel por "exibir" as telas ao usuario. 

Application e onde sao processadas as operagoes efetuadas, transferindo para o 

Frontend, os dados a serem exibidos. E nessa camada que os programas ABAP sao 

executados.A camada de Application possui diversos servigos e processes (tambem 

chamados de Work Process) disponiveis. 

0 desenho tipico de uma instancia SAP e um servidor de Banco de Dados com 

um ou mais servidores de Application. lsso garante a integridade dos dados, e 

permite uma distribuigao de carga nos servidores de aplicativo entre os usuaries. 

Database, e a camada onde os dados sao armazenados, quando a camada 

Application necessita de algum dado, o mesmo e requisitado a camada de Database 
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Modulos SAP R/3 

Fig. 4- M6dulos SAPR/3 

CO - Controlling 

0 modulo CO proporciona informa96es para auxiliar nas decisoes de gestao. 

Facilita a coordena9ao, o controle e a otimiza9ao de todos os processos em uma 

empresa. lsto implica em registros tanto do consumo de insumos como dos servi9os 

praticados. AIE3m de documentar os sucessos reais, a tarefa principal do Controlling 

e o planejamento. Ele compara os dados reais com os dados planejados, 

identificando quaisquer desvios, o que permite controlar os fluxos empresariais. As 

contas de explora9ao, como a que corresponde ao calculo da margem de cobertura, 

sao utilizadas para controlar a rentabilidade de diversas areas de uma empresa, 

assim como da organiza9ao como urn todo. A area funcional CO tern os seguintes 

componentes: 

• Contabilidade de classes de custo (CO-OM-CEL) 

• Contabilidade de centros de custo (CO-OM-CCA) 

• Contabilidade de custos por processos (CO-OM-ABC) 

• Ordens CO (CO-OM-OPA) 

• Controlling de custo de produto (CO-PC) 

• Conta de resultados (CO-PA) 



• Contabilidade de centros de beneficia (EC-PCA) 

Modulo: co 

Fig . 5- Modulo co 

Finan~as (FI) 

co 
Controlling 

• Contabilidade de Classes de 
Custos 

• Gestao de Centros de 
Custos 

• Contabi lidade de Projectos 

• Calculo de resultados 

• Controlling Empresarial 
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0 modulo de finan9as (FI) satisfaz todas as necessidades internacionais que 

devem cumprir o departamento de gestao financeira de uma empresa. Algumas de 

suas fun96es sao: 

• Gestao e apresenta9ao de todos os dados de contabilidade, seguindo o 

principia de registro e documentos. 

• Fluxo de dados aberto e integrado, assegurado por atualiza96es automaticas. 

• Disponibilidade dos dados em tempo real e sincroniza9ao das contas 

auxiliares com a contabilidade do livro razao. 

• Prepara9ao da informa9ao de opera9ao para ajudar a tomada de decis6es 

estrategicas. 

A integra9ao de Fl com outros m6dulos assegura que exista o real reflexo dos 

movimentos loglsticos de mercadorias (como entradas e saldas de mercadorias) nas 

atualiza96es contabeis baseadas em valor. A area funcional Fl tern os seguintes 

componentes: 

• Livro Razao (FI-GL) 

• Contas a Pagar (Fl-AP) 



• Contas a Receber (FI-AR) 

• Contabilidade Bancaria (FI-BL) 

• Ativos Fixos (FI-AA) 

• Controle de On;amento (FI-FM) 

Modulo: Fl 

Fig . 6-M6dulo Fi 

Gestao de Materiais (MM) 

Fl 
Financial 

Accounting 
• Contabilidade Geral 

• Contas a Pagar I Cobrar 

• Tesouraria 

• Consolida96es 

• Sistema de lnforma9ao 
de Flnan9as 
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0 modulo MM se integra completamente a outras areas funcionais do SAP e da 

suporte a todas as fases de gestae de materiais: planejamento de necessidades e 

controle, compras, entrada de mercadorias, gestae de estoque e verificac;ao de 

faturas. Os componentes mais importantes sao: 

• Planejamento das necessidades de consumo (MM-CBP) - A func;ao principal e 
a de controlar estoques e criar automaticamente propostas de pedidos para o 

departamento de compras e manufatura. 

• Compras (MM-PUR) - As tarefas incluem provisoes externas de materiais e 

servic;os, determinac;ao de possiveis fontes para fornecimento , supervisao de 

entregas e pagamentos a fornecedores . 

• Gestao de Servic;os (MM-SRV) Oferece o suporte necessaria ao ciclo 

complete de licitac;ao: na fase de concessao de pedidos e aceitac;ao de 

servic;os, assim como o processo de verificac;ao de faturas. 



Modulo: MM 

Fig. 7- Modulo MM 

Planejamento da Producao (PP) 

MM 
Materials 

Management 

• Gestae de Stocks 

• Gestae de Ordens 

• Valoriza<;ao de Stocks 

• Gestae de Compras 

• Gestae de Servic;os 

• Controle de Facturas 

• Avaliac;ao de Fornecedores 

• Sistema de informa<;ao de 
Compras 
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0 modulo PP traz uma extensa solu<;ao de opera<;oes para automatizar e integrar 

o desenvolvimento de produtos e manufatura. A solu<;ao tambem traz poderosas 

ferramentas de analise para uma melhor tomada de decisoes Com o modulo PP, 

voce pode: 

• Transformar passos manuais que consumem muito tempo em processes 

integrados online, para melhorar o planejamento empresarial como um todo. 

• Apoiar o planejamento e desenvolvimento de recursos, gerenciar recursos 

durante todo seu ciclo de vida e reduzir tempo de ciclos de pedidos e 

inventarios em excesso. 

• Permitem uma visibilidade de toda a empresa, previsoes e gerenciamento de 

desempenho - reduzindo ciclos de planejamento e prazos, e permitindo 

melhorias continuas de processos e respostas mais rapidas a novas 

oportunidades. 

Com o modulo PP, voce pode criar dados de produtos relevantes e planejar e 

executar suas opera<;6es de manufatura. A solu<;ao permite conectividade a 

sistemas de gerenciamento de mercadoria e aderencia a requisites de qualidade, de 

acordo com os padroes e regulamenta<;6es relevantes. 0 modulo PP permite o 
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desenvolvimento principal e atividades de manufatura. A solu9ao traz ferramentas e 

fun96es para ajuda-lo a gerenciar: 

• Planejamento de produ9ao - Este modulo tem uma variedade de estratE3gias 

basicas para planejamento e execu9ao de produ9ao, o lhe da um maior nivel 

de eficiencia operacional e a flexibilidade para responder rapidamente a 

demandas de clientes 

• Execu9ao de manufatura - Capta informa96es de produ9ao diretamente do 

chao de fabrica, trazendo visibilidade para todo o setor de produ9ao, incluindo 

os conceitos de disponibilidade e custo 

• Gerenciamento de ciclo de vida - Voce pode gerenciar todo o ciclo de vida de 

dados mestre relacionados a produtos - como estruturas de produtos, 

documentos e receitas - desde a inven9ao ate sua remo9ao do catalogo de 

produtos. Voce pode administrar e ter acesso a uma grande variedade de 

informa96es de produtos e obter acesso imediato a dados atualizados como a 

base de atividades de planejamento e execu9ao produtiva. 

M6dulo: ··· PP 

Fig. 8-M6dulo PP 

pp 
Production 
Planning 

• Listas de Materiais (BOM) 

• Horas Produ~ao 

• Centres de Trabalho 

• Planifica((ao de Vendas e 
Expedi~Oes 

• Centrale de 
Fabrica9ao(SPC) 

• Calculo de Custos de 
Produ9ao 

• Sistema de informa9ao 
para Fabrica~ao 
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Vendas e Distribui~ao (SD) 

Oentro da area de loglstica, 0 modulo so ou Comercial tern OS seguintes 

componentes: 

• Fun96es Basicas (SO-BF) - Compreende na determina9ao de pre9os e 

condi96es de pagamento, verifica9ao da disponibilidade, gestao de cn§ditos e 

riscos, determina9ao de materiais, determina9ao de mensagens, 

determina9ao de impastos e de contas. 

• Vendas (SO-SLS) - Oiferentes opera96es comerciais estao baseadas em 

documentos de vendas definidos no sistema: consultas e ofertas de clientes, 

pedidos de clientes, contratos e reclama96es. Alguns fazem de forma 

automatica a cria9ao de documentos de entrega e de faturamento posterior. 

• Faturamento (SO-BIL) - Representa a etapa final de uma opera9ao comercial. 

A informa9ao sobre o faturamento esta disponlvel em cada uma das etapas 

de gerenciamento de pedidos e entregas. 

• Comercio Exterior I Alfandegas (SO-FT) - Permite gerenciar processos de 

exporta9ao e importa9ao, identificar automaticamente os requisitos para 

autoriza9ao, simplificar o gerenciamento de informes com procedimentos 

automaticos para completar declara96es, determinar que produtos estarao 

sujeitos a uma polltica de preferencia. 

Modulo: so 

Fig . 9 - Modulo SD 

so 
Sales & 

Distribution 

• Gestae de Marketing 

• Gestae de Pedides 
Cempra 

• C?estae de Cempras 
• Gestae de Entregas 

• Factura9ao 

• Sistema de inferma9ao 
de Vendas 
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4.5.7 Atualizagao do Sistema SAP /R3 para SAP ERP 

0 aplicativo SAP ERP e o sucessor natural do software SAP R/3. Trata-se de 

uma versao dirigida aos clientes que estao avaliando uma atualizagao de seu 

software SAP R/3 atual. 

0 mais novo aplicativo de ERP da SAP traz uma serie de aperfeigoamentos 

voltados a gestao financeira, gestao de capital humano, compras e logfstica, 

desenvolvimento de produtos e produgao, vendas e servigos e a varios outros 

servigos corporativos. 

Alem disso, o aplicativo SAP ERP se baseia no SAP NetWeaver®, uma 

plataforma de composigao que permite as empresas 0 agil desenvolvimento de 

novas solugoes de neg6cio, obtendo beneffcios adicionais de seus investimentos ja 

feitos em Tl. 0 SAP NetWeaver suporta novos processos de neg6cio 

transfuncionais, com menor esforgo de integragao customizada, e a completa gestao 

do ciclo de vida de seus aplicativos, o que resulta em uma sensfvel redugao do 

Gusto Total de Propriedade (TCO). Por ser a base da arquitetura orientada a 

servigos (enterprise SOA), o aplicativo SAP ERP contribui para alinhar pessoas, 

informagoes e processos de neg6cio em todas as areas da empresa e alem de seus 

limites empresariais e tecnol6gicos. 

4.5.8 Aplicativo SAP ERP 

0 aplicativo SAP ERP contem os seguintes elementos: 

• SAP ERP Central Component para gestao financeira, gestao de capital 

humano, compras e logfstica, desenvolvimento de produtos e produgao e 

gestao de vendas e servigos; 

• SAP NetWeaver, com as seguintes funcionalidades: 

- business intelligence, 

-portal, 

- integragao de processos, 

- acesso por meio de multiplos canais, 
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- servidor de aplicac;oes; 

• funcionalidade de auto-atendimento para compras, disponivel no aplicativo 

SAP Supplier Relationship Management; 

• aplicativo SAP Strategic Enterprise Management (gestao corporativa 

estrategica); 

Aplicativo SAP e-Recruiting (recrutamento eletronico de pessoal); 

• soluc;ao SAP Learning (treinamento); 

• conjunto de aplicativos SAP Financial Supply Chain Management (aplicativos 

de gestao da cadeia de suprimentos, incluindo soluc;oes de tesouraria e 

comunicac;ao bancaria); 

• aplicativo SAP Employee Self-Service (auto-atendimento para funcionarios); 

• aplicativo SAP Manager Self-Service (auto-atendimento para gerentes);• 

• aplicativo Collaboration Projects (cProjects)- projetos de colaborac;ao; 

• aplicativo SAP e-Commerce (componente de aplicativo para a Web); 

• aplicativo SAP Real Estate Management (gestao de im6veis); 

• aplicativo SAP Travel Management (gestao de viagens e controle de 

despesas); 

• suporte a aplicativos especificos para industrias. 

0 sistema foi desenvolvido sabre a plataforma SAP NetWeaver, que reduz a 

complexidade da area de Tl e suporta, ao mesmo tempo, a escalabilidade e o 

crescimento da empresa por meio de uma abrangente plataforma de integrac;ao e 

aplicativos. 
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Fig . 10 - A evolugao dos aplicativos de ERP da SAP 
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0 aplicativo SAP ERP oferece novas fun<;6es e um aumento de produtividade 

a sua empresa, gra<;as a suas interfaces baseadas em perfis de atividade, a 
visibilidade proporcionada pelos recursos analiticos integrados e a flexibilidade de 

desenvolvimento de novos processos de neg6cio capazes de atender a exigencias 

de mercado em constante transforma<;ao. Ele tambem incorpora fun<;oes especificas 

para industrias, todas elas disponiveis em uma unica solu<;ao. 0 novo aplicativo SAP 

oferece ainda 300 aperfei<;oamentos e uma significativa viabiliza<;ao de servi<;os. 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

Para a analise dos resultados desta pesquisa qualitativa realizada na 

empresa Camargo Correa, procurou-se organizar cada item estudado com base nos 

relat6rios das entrevistas, analise dos sistemas e processes eletronicos 

disponibilizados pela empresa. Assim avaliou-se a integragao do sistema de 

informagao utilizado pela empresa com os principais avangos tecnol6gicos, e a 

extensao do sistema com as maiores dificuldades encontrada. 

5.1 INTEGRA<;AO DO SISTEMA DE INFORMA<;AO UTILIZADO COM OS 

PRINCIPAlS AVAN<;OS TECNOLOGICOS 

Nesta pesquisa procurou-se avaliar, se o sistema de informagao da empresa 

estava integrado com os principais avangos tecnol6gicos dos ultimos tempos. 

De acordo com os coordenadores da area de Tecnologia da lnformagao 

verificou-se que a empresa esta utilizando uma das ferramentas mais avangadas no 

quesito de programas de controle organizacional. Onde o sistema procura facilitar 

dados, acesso e informag6es interligando todos os setores da empresa. 

Segundo o coordenador da area, ha uma metodologia formal de integragao do 

sistema de informagao com todos os setores da empresa inclusive suas matrizes e 

filiais tanto no Brasil como ao redor do mundo. 

Atraves dos demais entrevistados, observou-se que a empresa possui 

procedimentos na utilizagao do sistema. Sendo necessaria cada usuario ser 

cadastrado com login e senha pela matriz da empresa. 

Os principais conceitos verificados foram que os beneficios trazidos pelo 

sistema utilizado sao: maior agilidade para atender clientes, externos e internos, 

menor carga de retrabalho-integragao entre pessoas e informagoes, ponto de 

contato unico para os clientes, maior facilidade para a medida de resultado e a 

otimizagao de custos. 



43 

5.1.1 EXTENSAO DO SISTEMA DE INFORMA<;AO E SUAS DIFICULDADES 

Os coordenadores do setor de Tecnologia da lnformac;ao consideram que 

ac;oes corretivas no decorrer do processo devem acontecer constantemente. Mais a 

principal delas e a falta de pessoas especializadas e com pouco treinamento para a 

execuc;ao de tarefas simples no decorrer das atividades. 

A empresa implementou o sistema ERP no final de 1999.Conforme relato do 

responsavel pelo sistema, os processes foram aprendidos de acordo com o tempo 

de pessoa para pessoa, e nao com treinamento adequadas para cada usuario do 

programa,levando assim a propagac;ao de erros. 

Foi constatado que, por desconhecimento dos funcionarios, algumas rotinas 

ainda nao estavam automatizadas e eram executadas fora do ambiente SAP. 

Outras, em contrapartida, sofriam com redundancia. Ou seja, eram realizadas dentro 

do sistema e tambem manualmente, o que gerava duplicidade de informac;oes e, 

consequentemente, falta de confiabilidade na atualizac;ao do SAP.Tendo assim uma 

desvalorizac;ao do programa e do proprio pessoal. 

Nao se deve esperar que ap6s a implantac;ao do SAP todos os problemas 

enfrentados atualmente irao desaparecer por completo. Alem disso, deve-se estar 

ciente de que novos problemas surgirao em virtude do uso do R/3, ja que toda 

ferramenta de trabalho apresenta vantagens de desvantagens. 

Enfatizar a importancia do comprometimento dos usuarios para o sucesso da 

implantac;ao do sistema e de sua efetiva utilizac;ao. 

0 comprometimento dos usuarios se traduz pela participac;ao ativa nos 

treinamentos, pela aceitac;ao e entendimento claro das mudanc;as provocadas em 

sua forma de trabalhar e os beneficios trazidos para a empresa como um todo 

associados a implantac;ao do novo sistema integrado. 
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5.2 A<;OES IMEDIATAS 

Foram estabelecidas agoes imediatas pela coordenagao de Tecnologia da 

lnformagao relacionada as metas do sistema como o objetivo de: 

• lntegrar os funcionarios em urn "JOB ROTATION" do sistema, 

• Organizar treinamentos de pequenos grupos de pessoas para mostrar 

a melhor utilizagao do sistema; 

• Mostrar que a Tecnologia da lnformagao veio como meio "facilitador" 

do processo; 

• Apontar que o sistema sozinho nao executa as tarefas; 

• Criar urn manual de orientagao geral do SAP; 

De acordo com os coordenadores, serao considerados todos os usuarios da 

empresa na utilizagao desta agao de melhoria, comegando pela area da Engenharia, 

pois foi apontado tambem que as principais reclamagoes vern da area de 

engenharia. 
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6 CONCLUSAO 

0 presente estudo de caso estabeleceu seu objetivo baseando-se em urn 

quadro de referencial te6rico e pratico evidenciando a importancia do sistema de 

informac;ao na area de construc;ao civil. 

Baseando-se nas informac;oes obtidas nas entrevistas , analise dos sistemas 

utilizados, e referendal bibliografico. 

Os objetivos especfficos foram alcanc;ados na analise dos resultados 

integrados. 

No estudo de caso verificou-se que o sistema utilizado e urn dos mais 

avanc;ados e tern como func;ao integrar todos os departamentos da empresa, 

incluindo suas matrizes e filiais. 

A empresa valoriza a integrac;ao do sistema com os avanc;os tecnol6gicos, 

levando em considerac;ao a principal ferramenta que e o empregado. 

Para a motivac;ao dos funcionarios a empresa vai desenvolver urn projeto de 

treinamento profissional, proporcionando urn conhecimento voltado para a gestao da 

empresa, junto ao sistema. 

Para finalizar, no intuito de dar continuidade aos estudos propostos neste 

trabalho, sugere-se a realizac;ao de novas pesquisas, que abordem as seguintes 

questoes: integrac;ao das demais areas de construc;ao com os sistemas de 

informac;ao, avaliac;ao do sistema utilizado, analise da Tecnologia da lnformac;ao em 

demais ambientes empresariais. 
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APENDICE A- ROTEIRO DA ENTREVISTA 

PROGRAMA DE POS-GRADUA<;AO EM GESTAO DE NEGOCIOS 

ENTREVISTA COM A COORDENA<;AO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA 

INFORMA<;AO, E FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELO SETOR. 

DADOS DA EMPRESA: 

RAlAO SOCIAL: 

ENDERE<;O: 

RAMO DE ATIVIDADE: 

DATA DA FUNDA<;AO: 

ESCOPO DE DIVULGA<;AO DOS DADOS DA PESQUISA: 

DADOS DA EMPRESA: 

COMO SAO REALIZADOS OS PROCESSOS INTERNOS RELACIONADOS A 
AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMA<;AO: 

QUAL E 0 TIPO DE SISTEMA UTILIZADO NOS PROCESSOS DA 

EMPRESA? 

QUAIS OS PRINCIPAlS AVAN<;OS TECNOLOGICOS QUE OBTIVEMOS NOS 

UL TIM OS ANOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL? 



QUAL A EXTENSAO DO SISTEMA DE INFORMA<;AO?TODOS TEM 

ACESSO AS INFORMA<;OES? 
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QUAIS AS MAIORES DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO SETOR DE T.l 

NO RAMO CIVIL? 

QUAIS OS PRINCIPAlS SISTEMAS UTILIZADOS ATUALMENTE NO RAMO 

CIVIL?: 




