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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica - UFRJ como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Civil. 

O IMPACTO DA CRISE ECONÔMICA DE 2014-2017 NAS EMPRESAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL.  

Gustavo Salum Andrade 

Setembro de 2018 

 

Orientador: Jorge dos Santos 

 

A crise brasileira iniciada em meados de 2014 e aprofundada em 2015, teve seus fundamentos 

na área econômica e financeira. Além disso, o viés político a agravou em tal ponto que um ciclo 

vicioso da política interferindo na economia gerou impactos em diversos setores do país. Diante 

desse cenário de recessão econômica, o ramo da construção civil teve um papel predominante 

na concepção da nova visão do governo, corrupção e interferência política em esquemas e 

operações fraudulentas e nocivas ao bem público.  Em comparação a crises vividas tanto 

nacionalmente quanto no exterior, a capacidade de transformar um setor específico da economia 

em um grande culpado possibilitou atribuir à área, já muito vulnerável a oscilações de mercado, 

um peso maior nas consequências econômicas e sociais do momento vivido. Este estudo visa 

avaliar economicamente, financeiramente e estrategicamente a partir de revisões das principais 

crises vividas pelo setor, e de acordo com os relatórios de produtividade, demonstrações 

financeiras e realocação das empresas no mercado atual, como a situação vivida pelo país 

refletiu nas empresas de construção civil. A partir dos resultados obtidos no estudo, foram 

identificadas as ferramentas de gestão ISO 9001, planejamento estratégico, construção enxuta 

bem como racionalização de processos, como suporte para a suplantação de crise dos anos 

2014-2017 vivida pelas empresas do setor de construção civil, podendo ser em alguns casos 

extrapolada para outros setores com elevado grau de correlação. 

 

Palavras-chave: Crise 2014, impacto econômico, construção civil, gestão, produtividade. 

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Engineer. 
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THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS OF 2014-2017 IN CIVIL CONSTRUCTION 

COMPANIES. 

 

Gustavo Salum Andrade 

September 2018 

Advisor: Jorge dos Santos 

 

The Brazilian crisis, started in the middle of 2014 and intensified in 2015, had its foundations 

in the economic and financial area. In addition, the political background has aggravated it into 

such extent that a vicious cycle of politics interfering in the economy has generated impacts in 

several country sectors’. With this scenario of economic recession, the construction industry 

played a predominant role in the conception of the government’s new vision: corruption and 

political interference in fraudulent schemes and operations that are harmful to the public good.  

Comparing to crises experienced both nationally and abroad, the capacity to transform a specific 

sector of the economy into a major culprit made it possible to attribute to the sector, already 

vulnerable to markets oscillations, a greater weight in the economic and social consequences of 

the moment. This study aims to evaluate economically, financially and strategically, based on 

reviews of important crisis experienced by the sector, and according to productivity reports, 

financial statements and the reallocation of these companies in the current market, as the 

situation experienced by the country reflected in civil construction enterprises. Based on the 

results obtained in this study, management tools will be identified such as ISO 9001, strategic 

planning, lean construction and process of rationalization. These tools will serve as a support 

for the suppression of the 2014-2017 crisis by companies in the civil construction sector, and 

probably in some cases, could be extrapolated to other sector with a high degree of correlation. 

 

Keywords:  2014 crisis, economic impact, construction, management, productivity.  
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1. Introdução 

 

 A crise vivida no Brasil tem fundamentos desde meados de 2010 e é considerada em 

números absolutos como a maior crise já vivida pelo país, dada sua abrangência, velocidade e 

consequências até internacionais, como nos países ligados a investimentos ou recebendo 

serviços de empresas brasileiras. Isso é notado com bases em estudos e trabalhos realizados 

com dados da época. Em um desses estudos, realizado pelo Cecon (Conjuntura do Centro de 

Estudos de Conjuntura e Política Econômica) do Instituto de Economia da Unicamp, é notado 

que ao comparar a crise de 2014-2017 com outras grandes crises da história brasileira, tais como 

a crise da década de 30 (correlacionada com a Grande Depressão Americana), a crise da década 

de 80 e a crise da década de 90, percebe-se que em nenhuma outra crise houve uma queda de 

mais de 7% do PIB como o que a crise de 2014-2017 proporcionou. Além disso, a retomada do 

patamar de 2014, considerado o início da crise, não deve acontecer, segundo as projeções da 

Unicamp, antes de 2020, portanto, além de ser a crise mais grave, ela provavelmente será a 

crise mais longa da história brasileira, trecho retirado da entrevista do Professor Pedro Rossi, 

diretor do Cecon, ao defender seu estudo do “Choque recessivo e a maior crise da história: A 

economia brasileira em marcha à ré”, (ROSSI & MELLO, 2017). 

Esse estudo visa compreender as razões e consequências desta crise que impactam, mais 

especificamente, o setor de construção civil e apresentar ferramentas que possam diminuir o 

efeito negativo e no futuro preparar para que eventos similares não causem o mesmo dano 

gerado nas empresas. 

1.1. A importância e justificativa do tema 

Considerando o fato de o assunto da crise brasileira de 2014-2017 ser bastante 

contemporânea a esse trabalho, estudos nesse sentido ainda são raros, principalmente com um 

enfoque no ramo de construção civil. Esse atual grau de ineditismo e relevância gera uma alta 

demanda por abordagens e trabalhos neste tema.  Como será apresentado ainda neste estudo, a 

construção civil está intimamente ligada a crise brasileira dos anos 2014-2017 e os efeitos dessa 

crise sobre esse setor são de tal forma impactantes que uma abordagem mais focada e analítica 

torna-se importante.  
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O estudo aqui apresentado foi desenvolvido com foco na identificação de como se deu 

o impacto da crise brasileira de 2014-2017 no setor de construção, e para isso foram feitas 

abordagens e revisões das principais crises mundiais e correlações com o setor imobiliário e de 

construção civil, além de dados e relatórios sobre o andamento do mercado no Brasil durante 

os anos desta crise.  

Além disso, o uso de ferramentas de gestão e de planejamento são cada vez mais 

necessárias para que as empresas e setores se fortaleçam e consigam sobreviver às crises. Dessa 

forma, é de fundamental importância para as empresas o conhecimento das ferramentas mais 

utilizadas, das práticas mais bem aceitas e dos modelos de gestão mais aplicáveis nas empresas 

do setor de construção. 

1.2. Objetivos 

Este estudo tem em seu objetivo geral mostrar como a crise brasileira dos anos 2014-

2017 é de tal modo expressiva e historicamente relevante para o país e para o setor de construção 

civil. Para isso foram traçados objetivos secundários, que auxiliaram no desenvolvimento e 

conclusão deste objetivo geral, são eles:  

a) Apresentar como as crises vividas tanto no Brasil como no mundo, provocam 

repercussões nos próprios países e setores impactados, se restringindo aqui aos setores 

imobiliários e de construção civil (até por sua elevada correlação);  

b) Analisar como se deu o crescimento das grandes construtoras nacionais e como estas 

foram impactadas negativamente ou positivamente pelas crises vividas no país. 

c) Demonstrar como tal impacto foi sentido pelo setor e quais os dados que mostram isso, 

além de com base em ferramentas de gestão analisar como as empresas do ramo estão 

mudando seus processos ou incluindo novas metodologias de gestão;  

d) Identificar possíveis alternativas e boas práticas que possam auxiliar na superação de 

um momento de recessão no setor e no país, tal como o vivido pelo Brasil nos anos 2014 

a 2017.  
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1.3. Metodologia utilizada 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho consistiu na revisão 

bibliográfica de livros de economia e engenharia, teses de mestrado e doutorado sobre os mais 

derivados assuntos e também das principais crises nacionais ou mundiais, outras monografias 

e trabalhos de conclusão de curso, de artigos de revistas acadêmicas tanto de conferências 

quanto de seminários, relatórios financeiros de consulta pública e grupos do setor da engenharia 

civil, de notícias presentes nos principais e mais reconhecidos jornais e revistas a nível mundial, 

sempre respeitando a confidencialidade de fontes e a devida citação a elas quando forem 

presumidas.  

Além disso outra importante forma de obtenção de dados e conhecimentos para este 

presente trabalho foram os periódicos, trabalhos guias, relatórios de dados e pesquisa dos órgãos 

governamentais, agências reguladoras, associações e comunidades ligadas aos setores aqui 

estudados do Brasil e mundialmente.  

1.4. Estrutura da Monografia 

 No primeiro capítulo é feita uma introdução da monografia, na qual são abordados a 

importância do tema, os objetivos do trabalho, a justificativa da escolha do tema, a metodologia 

que foi adotada para o desenvolvimento do trabalho e a estrutura da monografia. 

 No segundo capítulo é realizado um levantamento bibliográfico com a contextualização 

histórica de como grandes crises mundiais impactaram o setor de construção civil, bem como, 

as crises vividas no próprio Brasil. Além disso, é mostrada como se deu historicamente a relação 

entre o mercado imobiliário e suas flutuações com o mercado de construção civil. 

 No terceiro capítulo é apresentado, a partir de revisões bibliográficas e dados públicos, 

o atual cenário econômico brasileiro, os principais motivos apontados para sua crise, bem como, 

o envolvimento do setor de construção civil nessa crise. A partir desse cenário são abordados 

os impactos provenientes da crise atual nas grandes empresas de construção civil. Serão 

apresentados o resultado financeiro contabilizando os prejuízos decorrentes da crise nas grandes 

empresas de construção civil, a imagem que o setor passou para a população nos anos da crise 

e as perspectivas de reversão desse cenário. Essa análise do impacto considera como que a crise 

afetou, principalmente nos anos 2014 a 2017, o setor e sua cadeia produtiva passando por 

fornecedores, equipes de apoio e serviços e clientes finais. 
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 No quarto capítulo são apresentadas as ferramentas de gestão das quais as empresas do 

ramo da construção civil podem se utilizar para minimizar os efeitos da crise e provocar uma 

mudança na maneira como são vistas pela população após tais acontecimentos. Neste capítulo 

serão abordados temas como mudança corporativa e Compliance, soluções gerenciais, alocação 

de recursos, reordenamento de processos e planejamento estratégico. Além disso, nele estão 

presentes as considerações finais do autor sobre esse trabalho. 

 No sétimo capítulo são apresentadas conclusões acerca das questões levantadas ao longo 

da monografia e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Grandes Crises e a Construção Civil: Aspectos Históricos 

 

2.1. A Crise de 1929 (Great Depression) e o New Deal 

2.1.1. Cenário pré-Grande Depressão 

A Crise de 1929 teve entre suas causas a diminuição do consumo americano como sua 

principal fundamentação. Em um mercado onde os estoques já estavam altos, devido a uma 

produção constantemente crescente, possibilitada pelo desenvolvimento tecnológico e 

ferramentas de gestão, a diminuição do consumo acarretou em uma desaceleração não esperada 

da produção e uma queda de preços graças ao aumento da oferta. 

Na tese de Kraner (2010), fica evidente essa queda de preços (Figura 2.1), o que junto 

com a queda da demanda agregada e o movimento deflacionário, proporcionou bases para a 

crise subsequente.  

 

Figura 2.1: Índice de Preços Americanos nos anos pré e pós Crise de 1929. U.S. Bureau of 

Census 1975,200 apud (KRANER,2010). 
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2.1.2. Mercado de ações americanas no período 

Anteriormente à crise, porém, recessões moderadas em 1924 e 1927 deram um 

panorama à indústria americana que a baixa prosperidade deveria levar a uma maior 

permanência nos preços dos produtos. Uma exceção a esse momento vivido de lento 

crescimento foi o mercado de ações americanas. Com os preços das ações subindo mais de 

400% desde 1921 até seu pico em 1929, medidas foram tomadas por parte do Governo e seu 

Banco Central (FED - Federal Reserve Bank) visando controlar essa discrepância entre o 

mercado financeiro e o industrial. A tentativa de aumento na taxa de juros foi a mais notável, 

pois visava necessariamente desacelerar o mercado especulativo. O aumento nos juros 

interferiu radicalmente nos financiamentos e investimentos em construção civil no país, que já 

vinham sendo baixos devido ao boom do mercado no começo da década de 20 e a já perceptível 

saturação e excesso de oferta no setor.  

Na obra de Kindleberger (1986) há um gráfico (Figura 2.2) do período acima descrito em que 

as ações americanas atingiram seu pico em 1929 e a decorrente quebra mostrada em números. 

 

 

Figura 2.2: Preços das ações da bolsa de Nova York segundo Standard Statistics index. 

(KINDLEBEGER,1986). 
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2.1.3. Políticas Monetárias Contemporâneas à Crise de 1929 

A queda no mercado acionário americano, apesar de ser visto como o grande vilão e 

causador de toda a grande depressão mundial, não teria esse papel se não tivessem ocorrido 

uma sucessão de erros nas políticas monetárias do FED, levando a uma contração monetária, 

alinhada com um declínio no consumo. 

Em uma das suas mais célebres obras (A Monetary History of the United States 1867-

1960), Milton Friedman argumenta sobre essas políticas monetárias e indica como foi percebida 

a Grande Depressão no cenário do século XX. A seguir, estão os trechos de Friedman & 

Schwartz (1971) sobre a percepção da crise:  

“The contraction from 1929 to 1933 was by far the most severe business 

cycle contraction during the near-century of U.S. history we cover and it 

may well have been the most severe in the whole of U.S. history. Though 

sharper and more prolonged in the United States than in most other 

countries, it was worldwide in scope and ranks as the most sever and widely 

diffused international contraction of modern times”, e o trecho sobre o 

impacto da força monetária na crise: “The contraction is in fact a tragic 

testimonial to the importance of monetary forces. True, as events unfolded, 

the decline in the stock of money and the near-collapse of the banking 

system can be regarded as a consequence of nonmonetary forces in the 

United States, and monetary and nonmonetary forces in the rest of the 

world”. (FRIEDMAN & SCHWARTZ, 1971) 

Tais trechos foram traduzidos pelo autor que vos fala como:  

“A contração de 1929 a 1933 foi, de longe, a mais severa contração do ciclo 

de negócios durante o quase século de história dos Estados Unidos que 

acompanhamos e isso pode muito bem ter sida a mais severa em toda a 

história dos Estados Unidos. Apesar de mais acentuada e mais duradora nos 

Estados Unidos do que na maioria dos outros países, ela foi mundial em 

escopo e classifica-se como a mais severa e amplamente difundida 

contração internacional dos tempos modernos” e o trecho sobre o impacto 

da força monetária na crise: “ A contração é em fato a tragédia testemunhal 

da importância das forças monetárias. É verdade que, com o desenrolar dos 

eventos, o declínio no estoque de dinheiro e o quase colapso do sistema 

bancário podem ser vistos como a consequência das forças não-monetárias 
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nos Estados Unidos e das forças monetárias e não-monetárias no resto do 

mundo. ” (FRIEDMAN & SCHWARTZ, 1971)  

A grande depressão trouxe uma mudança nas visões econômicas e progressistas 

adotadas até então. Os governos à época responderam à crise rejeitando as práticas ortodoxas 

utilizadas, criaram políticas de desvalorização da moeda e aumentaram o gasto público por 

meio de projetos governamentais em infraestrutura. 

2.1.4. Paralelo entre Políticas Econômicas de 1929 e 2014-2017 

Um fato notável das políticas econômicas utilizadas foi que, décadas depois, foram as 

mesmas adotadas no Brasil, acarretando em um efeito reverso que propiciou a crise atual. Um 

exemplo disso foi o próprio Estados Unidos que à época, segundo Dobbin (1993), abandonaram 

o conceito de regulação do mercado e permitiram grandes cartéis de industrias lideradas pelo 

Estado (no Brasil houve um movimento diferente, o governo, por meio de bancos públicos, fez 

grandes investimentos em setores estratégicos, levando a um fortalecimento natural das grandes 

empresas desses setores). Outros casos foram o da Inglaterra, que suplantou as políticas de 

crédito às pequenas empresas em favor de investir e formar grandes monopólios (semelhante 

ao caso brasileiro da JBS e Odebrecht), e o da França que adotou a solução de substituir o 

estatismo exagerado - resquícios ainda da revolução francesa - por processos de privatização e 

liberalismo do laissez-faire (alternativa adotada pelo Brasil, nos anos 2016 e 2018, para superar 

a crise de 2014-2017). 

2.1.5. New Deal 

O mais notório plano de restruturação da época foi o New Deal, projeto liderado pelo 

partido Democrata, que teve estratégias industriais por meio da criação de enormes cartéis 

nacionais, sendo ao mesmo tempo uma visão contrária à do próprio partido, tradicional crítico 

dos grandes conglomerados e a favor das leis antitruste, situação apontada por Dobbin (1993) 

Embora os ciclos econômicos serem, usualmente, sucedidos pela continuidade das 

doutrinas econômicas ortodoxas, as grandes crises desafiam a veracidade das políticas de 

investimentos nacionais e provocam o abandono das antigas, e a busca das novas alternativas. 

Ao contrário do que se deseja hoje no Brasil, muitos dos princípios adotados pelos países 

durante a grande depressão foram descartadas e houve a volta ao antigo regime. Isso aconteceu 
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graças às políticas econômicas novas serem geridas por administrações, ora inapropriadas e 

incapazes, ora acostumadas a operar sobre os antigos modelos. Essa volta aos métodos 

econômicos geralmente é resultado da “cultura industrial” de um país, enraizada na crença 

popular de seu povo, conforme presente na obra de Dobbin (1993). Um paralelo que pode ser 

traçado é o Brasil ser um país acostumado a correlacionar contratos governamentais, obras de 

infraestrutura e de construção como algo corruptível e danoso aos cofres públicos. 

A cultura industrial pode ser definida, segundo Dyson (1983), como a 

institucionalização da lógica econômica de um país. Essa cultura é revista, ou pelo menos 

busca-se isso, quando suas bases são questionadas e seu defeitos são expostos. Geralmente 

percalços econômicos ou momentos de recessão fazem com que países adotem políticas de 

crescimento mais ortodoxas e ligadas a sua cultura industrial. Entretanto, quando crises de 

proporções evidentes ocorrem, sua cultura industrial e políticas são revisitadas pela descrença 

do atual modelo. Tal fato ocorreu com enorme magnitude na Grande Depressão Americana, 

onde um colapso econômico gerou a necessidade de uma revisão na sua política econômica, 

acarretando também em um impacto na cultura industrial.   

Os produtos da crise de 1929, como forma de mudança da política econômica, foram os 

decretos emitidos por Roosevelt (entre eles o National Industrial Recovery Act, Social 

Security Act e Wagner Act) e principalmente o New Deal, divido em primeiro e segundo, 

conforme apontado na obra de Dobbin (1993). Esse programa agiu, em sua primeira versão, 

nas políticas de coordenação e regulamentação via máquina pública e, em sua segunda versão, 

introduzindo projetos de fomento e de infraestrutura que iam de acordo com a visão Keynesiana 

macroeconômica de investimento via políticas governamentais. 

O New Deal como um todo atacou principalmente a ideia do Free Market, utilizando 

da então atual situação americana como resultado da omissão pública em relação a regulação e 

coordenação da indústria e mercado, conforme abordado em Dobbin (1993). As medidas de 

Roosevelt nessa época foram contra as próprias convicções de seu partido, atacando as leis 

antitruste (como a Sherman Antitrust Act) por meio da Railroad Coordination Act e usando 

de sua política de recuperação nacional (NRA- National Recovery Administration) para 

incentivar a criação de condutas que as empresas deveriam adotar, uma maior flexibilização 

quanto aos cartéis que proporcionariam empresas fortes capazes de receber investimentos 

nacionais e liderar uma reestruturação do mercado.  
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Em sua segunda versão o New Deal utilizou de uma intervenção maior do Estado, 

mesmo sendo alvo de críticas graças a suas cartelizações e estagnação econômica, para 

desenvolver métodos mais efetivos de interposição do poder público na recuperação industrial 

americana (aumento do gasto público e aumento do poder de compra da população), além disso, 

foi necessário revogar as próprias políticas de sua primeira versão, por meio da volta a leis 

antitruste alegando que elas retomariam a livre competição entre as empresas. O segundo New 

Deal estava mais alinhado com as políticas macroeconômicas Keynesianas, que por serem 

utilizadas em outros países também afetados pela crise, e terem gerado resultados visíveis, criou 

uma corrente heterodoxa econômica no final dos anos 30. 

Segundo Albers & Uebele (2015) os índices de atividade econômica durante a 

recuperação econômica pós 1931 indicam que essa recuperação foi mais lenta do que estava 

sendo analisado anteriormente, principalmente nos trabalhos de Wagenführ (1938). Isso indica 

que o segundo New Deal não teve a efetividade em prática tão acentuada como o percebido na 

época, o que provavelmente ocorreu graças aos entraves deixados pelo primeiro plano New 

Deal. Além dessa constatação, de mudança de visão em relação a aceleração econômica no 

período Roosevelt, outro fato elucidado e de relevância para entender como se  deu o impacto 

da crise econômica no resto do globo, foi também fornecida pelo estudo de Albers & Uebele 

(2015) em que há evidências que as economia dos países europeus estava em desaceleração e 

fraco estado desde meados de 1920, o que é suportado, segundo eles, pela tese da longa 

depressão europeia  defendida por Wolf (2010) em contraponto a visão econômica americana 

e em sua crise como fator central da Grande Depressão global.  

Na Tabela 2.1 do estudo de Thilo Albers e Martin Uebele: “The Global Impact of the 

Great Depression”) e na Figura 2.3 é explicitado o comportamento descrito. 
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Tabela 2.1: Tendências de Recessão Europeia em Meados de 1920 – Porcentagem de Meses 

em Recessão entre janeiro de 1925 e janeiro de 1928. (ALBERS & UEBELE 2015). 

  

 

Figura 2.3: Indicador de Atividade Econômica Mundial versus Produção Industrial Mundial 

entre junho de 1929 e junho de 1936. (KINDLEBERGER,1986). 

 

2.1.6. Gold Standard – O Padrão Ouro 

Outra visão que reforça essa transmissão de crise para o mundo, dado que os países 

europeus já estavam em decadência, no período entre Guerras, é o estudo que elucida o Padrão-

ouro (Gold Standard) como instrumento de transmissão da crise americana para a Europa, 
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principalmente, e também uma das causas do fraco desempenho europeu em meados de 1920 

chegando à crise. Isso está descrito no estudo de Eichengreen (1992). 

Na obra de Kindleberger (1986), também há a menção ao padrão ouro e mais 

especificamente ao caso dos países latino-americanos, entre eles Argentina e Brasil como 

destaques, graças a queda de exportação de produtos de origem agrícola, conforme fica evidente 

em seu trecho:  

“The combination of reduced exports and the impossibility of borrowing 

led to losses of reserves and exchange depreciation, shifting the burden of 

adjustment to others. This was the case not only in Argentina and Australia, 

but also in the two countries closely associated with them – Uruguay and 

New Zeland respectively – and beyond these pairs, and prior to 1931, in 

Brazil, Bolivia, Venezuela and Spain”. (KINDLEBERGER, 1986). 

Tais trechos foram traduzidos pelo autor que vos fala como:  

“A combinação de exportações reduzidas e a impossibilidade de 

empréstimos levou a perdas nas reservas e uma depreciação cambial, 

transferindo o ônus do ajuste para outros países. Esse foi o caso não só da 

Argentina e Austrália, mas também de dois países intimamente associados 

com eles – Uruguai e Nova Zelândia, respectivamente – e além destes 

pares, anteriormente a 1931, em Brasil, Bolívia, Venezuela e Espanha”. 

(KINDLEBERGER, 1986). 

A Tabela 2.2 abaixo mostra a tabela de Kindleberg em relação aos movimentos em ouro 

na América Latina, retirada de seu livro (Kindleberger, C. P. The World in Depression, 1929-

1939) cuja fonte de dados foi citada: Federal Reserve Bulletin, July 1931, p. 394, for original 

data, and subsquent issues. 
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Tabela 2.2: Movimentos em Ouro da América Latina e do Extremo Oriente, no período de 

1929-1932 (exportações líquidas em milhões de dólares). Federal Reserve Bulletin, July 1931, 

p.394 apud (KINDLEBERGER,1986). 

 

2.1.7. Produção Industrial e o Mercado Imobiliário 

Ainda no estudo de Albers & Uebele (2015) é apresentada a visão de que a produção 

industrial não é um indicador tão representativo quanto se costuma pensar, em relação a países 

menos desenvolvidos quando afetados por crises. Isso se dá, pois, o fato de o setor industrial 

ser pequeno, mesmo antes de crises, faz com que, quando afetado por elas, ocorra uma 

convergência natural em seus mercados levando a menor competitividade e, no período de 

recuperação, gerando grandes taxas de crescimento, as quais encobrem o verdadeiro impacto 

da crise naquele país. Tal fato pode ser uma das explicações para o Brasil, em relação a Crise 

de 2009, a qual não foi tão sofrida a curto prazo no país, mas levando em conta a duração da 

crise mundial e a produção industrial brasileira nesse período mostra que sua performance nos 

anos de crise e nos posteriores a ela não foram tão bons quanto o imaginado. 

Mais particularmente no campo ligado a construção civil, o mercado imobiliário 

americano (Real Estate Market) foi um dos principais causadores da crise, segundo apontado 

por Hart & Perry (1995), juntamente ao aumento de estoques, previamente citado nesse 

trabalho. O setor imobiliário americano, na época e ainda atualmente, se usa de instrumentos 

de empréstimo, financiamento e hipotecas com mais regularidade do que em outros países. 

Conforme dados apresentados na obra de Hart & Perry (1995), no período pré-depressão isso 

foi notado, dado que 75% dos proprietários de imóveis nos Estados Unidos participavam de 

uma classe em que suas residências valiam até $7.500,00 (sete mil e quinhentos dólares) e que 
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estavam em sua grande maioria contraídos de alguma forma de dívida, como as hipotecas acima 

mencionadas. Durante os anos seguintes ao crash da Bolsa de Nova York (momento histórico), 

a porcentagem média de hipotecas chegaram a faixa de 41 a 67% das residências ocupadas, 

segundo dados de Hart & Perry (1995) 

Além desse cenário, de uma parcela relevante da população americana ter contraído 

dívidas relacionadas ás suas propriedades imobiliárias, a taxa de inadimplência e calote subiu 

consideravelmente na época com a média de 40% dos proprietários a nível nacional, chegando 

a níveis estaduais e municipais de até a 69 %, como em Indianapolis (HART & PERRY, 1995). 

Essa característica do cenário imobiliário, refletindo diretamente na construção civil 

estado unidense, tem suas explicações na perda de renda da população americana devido ao 

desemprego e o distrato de negócios, algo não tão comum em uma economia sólida. Dado o 

agravamento da crise e sua repercussão nesse setor, o governo americano (por volta de 1932) 

começou a estabelecer políticas de auxílio às instituições financiadoras e hipotecárias através 

do Federal Home Loan Banks, a estratégia visava estacar possíveis quebras no setor e evitar 

uma execução das dívidas em massa, provocando um sério problema habitacional, especulativo 

e inflacionário no mercado. Entretanto, a capacidade de ajuda estava abaixo do que o mercado 

estava absorvendo na época, segundo Hart & Perry (1995), o governo americano resolveu criar 

uma corporação de empréstimos que receberia US$ 200 milhões em recursos do Federal Home 

Loan Banks e que teria autoridade para emitir US$ 2 bilhões em títulos e poder para conduzir 

uma campanha de refinanciamento de hipotecas. A demanda, entretanto, ultrapassou US$ 3 

bilhões em títulos e foram concedidos 722 mil empréstimos restando 560 mil requerimentos 

não atendidos. 

 

2.2. Crise de 2009 e o Mercado Imobiliário 

2.2.1. Cenário pré-Crise de 2009 

A Grande Crise Financeira Americana (Great Financial Crisis), também chamada de 

Crise do Subprime (Subprime Mortgage Crisis) teve como seu principal motivador o mercado 

imobiliário americano que inverteu seu ciclo de confiança e crescimento em 2006, passando 

por uma sistematização dessa realidade em 2007 e o crash (quebra) em 2008. Essa crise, 

derivada da especulação no mercado imobiliário, passando pelas inadimplências hipotecárias, 
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teve seu agravamento devido às ofertas de crédito no período precedente e as securitizações das 

operações, assunto tratado na obra de Kraner (2010). 

No momento em que o mercado imobiliário americano começou a dar sinais claros de 

retração, fato ocorrido desde o começo do ano de 2006, conforme mostrado na Figura 2.4. A 

inadimplência nas hipotecas cresceu de forma significativa, conforme ilustrado na Figura 2.5, 

principalmente nas com maior risco devido ao perfil de seus clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Essas hipotecas de maiores riscos são as chamadas pelo mercado americano de subprime 

mortgages, derivando-se daí a alcunha Crise do Subprime. Esses eventos desencadearam o que 

foi chamado de estouro da bolha imobiliária americana, um dos principais motivadores da 

Grande Crise Financeira Americana do século XXI. 

 

Figura 2.4: Estatísticas do mercado imobiliário americano no ano de 2006. U.S. Census Bureau 

apud (TRADINGECONOMICS, 2018).  
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Figura 2.5: Taxa de inadimplência de hipotecas das residências unifamiliares em bancos 

comerciais1. Federal Reserve Bank of St. Louis / Board of Governors of the Federal Reserve 

System (US). (FRED1, 2018). 

2.2.2. Principais causas para a bolha no mercado imobiliário americano 

A atratividade do mercado imobiliário americano ao longo de uma década de 

estabilidade levou a uma crença na contínua alta de preços e o baixo risco atrelado aos 

empréstimos e hipotecas, cada vez mais subvalorizados por bancos e securitizadoras gerando 

uma bolha no setor que foi um dos fatores responsáveis pela maior crise americana em números 

absolutos. 

Conforme apontado pelo estudo Kraner (2010), o início da bolha no mercado imobiliário 

americano pode ser datado do começo do milênio, amplamente impulsionado pelos 

movimentos do Banco Central Americano (FED) no início dos anos 2000. A estratégia de 

redução da taxa de juros, tomada pelo FED, para níveis historicamente baixos fomentou o 

consumo, aumentou os empréstimos tanto imobiliários ou não, e preveniu a economia 

americana de entrar em um período recessivo mais profundo. Conforme demonstrado na Figura 

2.6, pode-se notar que o início do que poderia se tornar período de recessão (pelo menos no 

mercado imobiliário) entre janeiro e julho do ano 2000, foi combatido - em um primeiro 

momento - com a redução do custo de oportunidade pelo FED, fato esse que propiciou uma 

retomada do setor, porém se refletiu no aumento da taxa de inadimplência em um período curto 

posterior (intervalo de recessão entre 2001 e 2002). 

                                                            
1 As regiões sombreadas no gráfico correspondem a cenários de recessão e crise. 
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2.2.3. Impacto da Crise de 2009 na Construção Civil Americana 

A Crise de 2009 por ter suas causas atreladas ao mercado imobiliário americano 

provocou um movimento no setor da construção civil de grande recessão, sendo este uma das 

principais áreas afetadas por esta crise. Segundo a International Labor Organization (2009), os 

efeitos da crise americana se iniciaram pelo setor da construção civil onde houve uma intensa 

onda demissionária que levou a eliminação de 780.000 (setecentos e oitenta mil) empregos no 

período de 2006 a 2008 nos Estados Unidos. Ao fazer uma comparação entre o impacto de 

crises anteriores no setor é possível observar o grau de excepcionalidade e dano no setor, tal 

comparação é possível ao analisar a Figura 2.6, em que é apresentada o número total de 

empregos na construção civil nos Estados Unidos no período de 2000-2018, dado que os 

períodos de recessão americana estão identificados nas faixas sombreadas. Além da elevada 

taxa de desemprego registrada no período de 2007 a 2011, vale se ressaltar que mesmo em 

2018, quase uma década após a crise, o nível de emprego no setor é inferior do que o registrado 

no período pré-crise. 

 

Figura 2.6: Número de empregos no ramo da construção civil americana no período de 2000 

a 2018. U.S. Bureau of Labor Statistics apud (FRED2, 2018) 

Além da consequência aos trabalhadores, houve o fechamento de diversas construtoras 

americanas conforme mostrado na Figura 2.7, em que foram analisadas as construtoras que 

pertenciam a classificação da revista “Inc. 5000” das 5000 empresas com maior crescimento 
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percentual de receita ao longo de um período de 3 anos com sede e produção nos Estados 

Unidos. Portanto, é notório a contração dessas empresas quando verificado o mercado interno 

americano. 

 

Figura 2.7: Número de Construtoras na lista da revista Inc. 5000 no período de 2007 a 2014. 

Inc. 5000 apud (BURNSON, 2014). 

O principal reflexo, no entanto, da Crise de 2009 no mercado da construção civil 

americana se deu no lançamento e construções de projetos de residências unifamiliares e 

multifamiliares nos anos 2006 a 2009. Essa contração no mercado, segundo Federal Reserve 

System (2010), foi originária da baixa demanda, grande estoque de propriedades hipotecadas 

ou em vias de serem e, principalmente, pelas difíceis condições de crédito enfrentadas pelas 

construtoras residenciais. Tal período de recessão é notado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Lançamento de novos projetos residenciais no período de 1997 a 2011 nos 

Estados Unidos da América. Department of Commerce, Bureau of the Census apud 

(FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2010). 

A partir do estudo de Burnson (2014), utilizando dados do U.S. Census, é notado como 

a crise americana além de impactar no lançamento de novos projetos e construções (vide Figura 

2.9), também afetou drasticamente o mercado e preços para antigas residências e a precificação 

de projetos tanto privados quanto públicos de construção nos Estados Unidos (vide Figura 

2.10). 
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Figura 2.9: Precificação das construções residenciais americanas por classe unifamiliar e 

muiltifamiliar. U.S. Census, Construction Spending apud (BURNSON, 2014). 

 

Figura 2.10: Precificação das construções americanas do setor privado e público. U.S. 

Census, Construction Spending apud (BURNSON, 2014). 
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2.2.4. Relevância da Crise de 2009 para o século XXI e o paralelo com a 

Crise de 2014-2017 no Brasil 

A relevância dessa crise para o século XXI foi descrita também na obra de Shiller (2008) 

no seu trecho:  

“The subprime crisis is the name for what is a historic turning point in our 

economy and our culture. It is, at its core, the result of a speculative bubble 

in the housing market that began to burst in the United States in 2006 and 

has now caused ruptures across many other countries in the form of 

financial failures and a global credit crunch. The forces unleashed by the 

subprime crisis will probably run rampant for years, threatening more and 

more collateral damage. The disruption in our credit markets is already of 

historic proportions and will have important economic impacts. More 

importantly, this crisis has set in motion fundamental societal changes - 

changes that affect our consumer habits, our values, our relatedness to each 

other. From now on we will all be conducting our lives and doing business 

with each other a little bit differently”.(SHILLER, 2018). 

E traduzido pelo autor que vos fala como:  

“A Crise do Subprime é o nome para o que foi o ponto de virada histórico 

na nossa economia e na nossa cultura. Ela é, em sua essência, o resultado 

de uma bolha especulativa no mercado imobiliário e começou a estourar 

nos Estados Unidos em 2006 e agora tem causado rupturas através de 

muitos outros países na forma de fracassos financeiros e uma redução 

global de crédito. As forças desencadeadas pela Crise do Subprime 

provavelmente correrão desenfreadas por anos, ameaçando cada vez mais 

com seus efeitos colaterais. A interrupção nos nossos mercados de crédito 

já está em proporções históricas e terão impactos econômicos importantes. 

Mais importante, essa crise colocou em movimento mudanças sociais 

fundamentais – mudanças essas que afetam nossos hábitos de consumo, 

nossos valores, nossas relações uns com os outros. De agora em diante nós 

todos estaremos conduzindo nossas vidas e fazendo negócios uns com os 

outros um pouco diferente”. (SHILLER, 2018). 

Um paralelo a Shiller pode ser traçado no caso brasileiro. A extensão da crise de 2014-

2017 não está somente nos seus números e repercussões financeiras e empresariais, como no 

caso da Petrobras, está na visão de como essas empresas são vistas pela população, como uma 
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crise, motivada por diversos fatores, foi considerada principalmente no seu fator político. A 

população brasileira também muda sua cultura, suas relações comerciais e principalmente sua 

visão perante a política e ao governo após uma crise, mesmo que diferente da crise da década 

perdida (1980), mas de resultados similares, ora contra um governo ditatorial e agora contra 

governos democráticos. 

2.2.5. Crise de 1929 e Crise de 2009 

Uma observação de comparação da crise de 2009 e 1929 foi evidenciada na obra de 

Albers & Uebele (2015) relatando que seis anos após a crise de 1929 (período de recuperação 

dos anos 30) a atividade econômica alcançou o patamar de 77% do valor máximo registrado no 

período pré-crise, enquanto a produção industrial seis anos após 2008 alcançou 

aproximadamente 110% do valor máximo registrado também anteriormente à crise. 

Dado um caráter motivador baseado no mercado imobiliário americano e não 

propriamente do mercado de ações a primeira diferenciação entre as crises pode ser traçada. 

Entretanto, dada a relevância desse segmento no mercado financeiro, fundos e toda a lógica de 

captação e investimentos nos Estados Unidos, pode-se aproximar também as duas crises como 

sendo causadas diretamente pelo sistema financeiro americano. A abrangência das duas crises, 

incluindo também o mercado externo ao do seu país originário, só pode ser medida se for 

avaliado o impacto da crise no sistema global e sua posterior recuperação. 

Na obra de Albers & Uebele (2015) estudos e evidencias suportam a teoria de que houve 

realmente uma maior demora relativa a recuperação mundial da crise de 1929 quando 

comparada a recuperação da crise mais atual de 2009. Essa visão é suportada quando 

identificamos uma comparação entre a curva de recuperação da atividade econômica da era 

1929 até 1936 (curva essa em meses, logo totalizando 72 meses) e a produção industrial mundial 

dos anos 2008 até 2014, tal como retratado na Figura 2.11.  
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Figura 2.11: Gráfico comparativo da recuperação global entre a Crise de 1929 e a Crise de 

2009. (ALBERS & UEBELE, 2015). 

Para tal comparação foi utilizada como base para a Crise de 2009 a produção industrial 

e não a recuperação econômica global, pois poderia haver distorções entre tais dados. Isso 

acontece, graças à mudança do perfil mundial cada vez menos ligado a produção industrial, 

quando se deseja mostrar sua relevância, e mais interligado com outros tipos de renda. Tal 

situação é mais contemporânea e não era a realidade da época de 1929, em que dados de 

atividades econômicas estavam intimamente ligados a produção, comercio dessas mercadorias 

e industrialização propriamente dita. 

2.3. O Milagre Econômico e as Empresas de Construção Civil 

2.3.1. Cenário pré-Milagre Econômico 

Políticas econômicas tomadas por Getúlio Vargas, principalmente em seu segundo 

mandato, e de Juscelino Kubitscheck deram as bases e estruturas para o acontecimento do 

“Milagre Econômico” tal como aponta o estudo de Argentin (2015).  
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As estruturações promovidas por Getúlio em seu último governo foram desde a 

implantação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a instauração da Petrobras como a 

empresa detentora do monopólio de exploração do petróleo nacional e a criação do Banco de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE à época e desde 1982 como BNDES, incluindo o Social 

ao nome), todas políticas visando uma continuidade da estruturação da infraestrutura brasileira 

iniciada por Gaspar Dutra em seu Plano SALTE. 

Ao assumir o governo brasileiro em 1956, o governo de Juscelino Kubitscheck foi 

pautado por seu Plano de Metas, que tinha como objetivo complementar as ações de 

infraestrutura e desenvolvimento iniciadas pelo governo de Dutra e continuadas no segundo 

governo de Getúlio Vargas.  

Segundo Maranhão (1981), o Plano de Metas de JK pudera ser realizado com êxito 

graças à viabilidade que medidas tomadas tanto por governos anteriores, quanto pelo próprio 

setor privado que desde 1930 propiciaram um maior dinamismo, fluxo de moeda e apesar dos 

esforços contra a inflação, conseguiram uma razoável estabilidade econômica para que 

Juscelino pudesse introduzir seu plano com maior ordenamento de setores específicos a serem 

desenvolvidos. Tais setores eram principalmente: energia, transportes (maior investimento na 

rede rodoviária), indústria de base (máquinas e matéria-prima), alimentação e educação, tal 

como exposto por Argentin (2015). Além disso, a construção da nova capital federal Brasília, 

estimulou o ramo da engenharia e arquitetura nacional, bem como toda a conexão e 

desenvolvimento da região centro-oeste, o que favoreceu muito a construção civil na época. 

Permitiu que empresas que sofriam alta concorrência em seus estados, conseguissem se 

expandir e atingir uma relevância nacional, conforme mostrado em Campos (2012), a 

construção de Brasília favoreceu a consolidação de construtoras mineiras, paulistas e cariocas 

no cenário brasileiro. 

Um dos grandes pilares para que seu plano de infraestrutura pudesse ter êxito, foi 

conseguido por JK em seu governo quando as intuições econômicas governamentais permitiram 

“investimentos estrangeiros diretos sem cobertura cambial” (MARANHÃO, 1981), trazendo 

assim uma maior abertura e liberalismo em certa medida ao cenário nacional, que vinha ao 

encontro com a expansão econômica mundial em um cenário pós-guerra e de rearranjo das 

relações internacionais e da geometria mundial em uma dicotomia econômica e política da 

guerra fria. 
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Tal abertura econômica também retratada por Argentin (2015), fez com que o Brasil se 

inserisse em uma fase mais liberal e de maior adesão ao modelo econômico capitalista, com 

empresas multinacionais (principalmente europeias nos anos JK), tais como as 

automobilísticas. 

2.3.2. Crise dos anos 60 e o Governo Militar 

O início dos anos 60 no Brasil foi marcado por um período de recessão frente ao grande 

crescimento do país nos anos de 1950 e no governo de JK. Uma economia que chegou a taxas 

de crescimento do PIB na ordem de 6,3 %, segundo Earp e Prado (2003), passou a sofrer com 

a redução de 50% da sua performance durante os anos 1963 a 1967. Isso foi resultado de uma 

inflação gerada pelos desequilíbrios de investimentos feitos no governo de JK, bem como o 

aumento da dívida pública e do déficit primário e a consequente diminuição da capacidade de 

investimento por parte do governo, conforme apontado por Bellingieri (2005). 

Assim, dado a diminuição visível da capacidade de crescimento brasileira o Estado 

resolveu ser mais atuante e por meio de investimentos governamentais promover uma reforma 

de base, passando por reforma agrária, distribuição de renda, medidas pró-consumo e correção 

de preços e restrição de crédito, ambos citados nos estudos de Bellingieri (2005) e Earp e Prado 

(2003).  

Essas reformas foram defendidas por João Goulart, que havia deixado o posto de Vice-

Presidente para assumir a Presidência após a renúncia de Jânio Quadros em 1961. As reformas 

de base sob o governo do então Presidente João Goulart (popularmente chamado de “Jango”) 

foram reunidas no chamado Plano Trienal. No entanto, a situação política instável, a inflação 

ainda descontrolada pelo governo, o aspecto conservador da época em que parte da sociedade 

via com receios as reformas de Jango (que remetiam a governos mais estatizantes), e também 

a visão econômica liberal, influenciada pelo desenvolvimento Americano, em que as reformas 

eram vistas como ferramentas que iriam aprofundar ainda mais a crise por serem justamente o 

excesso de burocracia, a estatização do mercado nacional e a falta de interdependência das 

políticas monetárias os principais fatores para a derrocada nacional, levaram destituição do 

Presidente João Goulart. Segundo Castro (2018), o Golpe Militar de 1964 deflagrado após uma 

marcha militar iniciada em 31 de março de 1964 e continuamente com o Ato Institucional nº 1 

(ato não previsto na Constituição de 1946 e, portanto, sem fundamentação jurídica) terminou 

com a eleição do General Humberto Castelo Branco.  
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Após a destituição de João Goulart, à época chamado de Revolução Militar, iniciou-se 

no Brasil o período da Ditadura Militar que perdurou desde 1964 a 1985, trazendo junto com 

seus Atos Institucionais, a censura, os diversos planos econômicos, períodos tanto de 

crescimento e desenvolvimento com investimentos, grandes obras de infraestrutura, 

estruturação nacional, apoio a construção civil, quanto o aumento extraordinário da dívida 

externa, a alta burocratização do governo, os entraves estatais e fiscais contra o 

empreendedorismo e principalmente a perda do desenvolvimento e aprimoramento democrático 

nacional, que se alonga até o período democrático que se encontra o país atualmente. Esse 

cenário é amplamente abordado na obra de Codato (2005) em que é pautada a influência na 

sociedade civil da restrição de liberdades. 

2.3.3. Governo Médici e o Milagre Econômico 

Durante o início do período militar brasileiro os planos econômicos estavam voltados 

para redução da taxa de inflação que o Brasil estava acometido desde o início dos anos 1960. 

Segundo Earp e Prado (2003), as medidas tomadas foram: redefinição do orçamento do ano de 

1964, a instituição do PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), racionalização da 

política de crédito evitando as “pedaladas fiscais”2 que aumentavam ainda mais a inflação, e 

principalmente uma reforma fiscal que passou pelo aumento do número de impostos e 

contribuições ao Estado. Por meio desse aumento de verba pública, o regime de títulos públicos 

de dívida foi instaurado, foi criado o Banco Central como órgão responsável pela política 

financeira, e houve um aumento considerável na linha de crédito para empresas e setor privado, 

principalmente o de construção civil no Brasil. Tal setor foi escolhido estrategicamente como 

um setor a ser investido, graças ao seu elevado grau de empregabilidade e de fomento de 

fornecedores e desenvolvimento social e urbano. Por meio da criação da Poupança e do Fundo 

de Garantia, tal setor conseguiu recursos oriundos do Plano Nacional de Habitação.  

Ao contrário do que ocorria no Brasil, a década de 1960 para o mundo não foi de 

rearranjo e retração da economia, mas sim de um elevado crescimento e desenvolvimento dos 

países pós-guerra, passando por uma consolidação da supremacia norte-americana no cenário 

                                                            
2 “pedaladas fiscais” foi a denominação popular e midiática em que ficou conhecido a prática de transferências 

monetárias na qual o Tesouro Nacional deixa de fazer o repasse de verba pública aos bancos estatais, dentre eles 

Banco do Brasil e Caixa Econômica, para cobrir os déficits do orçamento federal e sua aprovação final. Fonte: 

Senado Federal – Senado Notícias, disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-

assunto/pedalada-fiscal. 
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mundial. Tal afirmação fica comprovada com dados de Argy (1981), em que taxas de 

crescimento expressivas foram atingidas por esses países, Estados Unidos (4,5% a.a.), 

Alemanha (4,3% a.a.) e Japão (9,4% a.a.). 

Sendo assim, o mercado mundial estava em pleno desenvolvimento e o Brasil utilizou-

se de um cenário econômico externo favorável para o período de elevado crescimento nacional 

e industrialização (porém elevada repressão popular por meio das consequências do A.I. 5 – 

Ato Institucional Número 5) que ficou conhecido como “Milagre Econômico” (1968-1973). 

Tal período foi marcado por ambições de renovação da economia nacional, por meio do uso da 

tecnologia, ampliação da atuação governamental e integração dos estados, bem como de uma 

taxa alvo de crescimento de 7%, tal como revelado no estudo de Earp e Prado (2003).  

Para alcançar as metas estabelecidas pelo Presidente Emílio Garrastazu Médici e seus 

Ministros, foi elaborado o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Tal plano promoveu 

uma série de investimento nas indústrias de base, mas principalmente na infraestrutura nacional, 

como projetos da UHE Itaipu e a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (complexo das 

Usinas Nucleares de Angra dos Reis) para a energia, a Transamazônica (BR-230) e a Ponte 

Rio-Niterói (Ponte Presidente Costa e Silva) para o transporte, Programa de Assistência Rural 

na área da agricultura, criação da Infraero e apoio a indústria nacional de aviação civil no ramo 

de tecnologia e transporte, a ampliação das redes de telefonia e o fomento a atividades 

mineradoras, além do investimento no setor habitacional e o fomento de novas cidades pelos 

estados menos povoados brasileiros, favorecendo assim enormemente a construção civil. 

O PND atingiu seu auge quando foram alcançadas as taxas de recuperação e crescimento 

de dois dígitos sendo mantidas por todo o período de 5 anos do “milagre”. Segundo estudo de 

Veloso e Villela e Giambiagi (2008) e demonstrado na Tabela 2.3, a taxa medida de crescimento 

foi de 11,1% a.a., sendo acompanhada de uma redução da taxa de inflação (IGP chegando em 

5 anos a abaixar 10 pontos percentuais) e superávits no balanço de pagamentos.  
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Tabela 2.3: Indicadores Macroeconômicos Brasileiros durante o período do “Milagre 

Econômico” nos anos de 1968 a 1973. (VELOSO E VILLELA E GIAMBIAGI, 2008). 

 

2.3.4. O Milagre Econômico e a Construção Civil 

Desde o Plano de Metas do governo JK, passando pela reestruturação de Castelo Branco 

e finalmente no desenvolvimento do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) do governo 

Médici, o ramo da engenharia, mais particularmente da construção civil, desempenhou e 

recebeu participação fundamental na reestruturação da infraestrutura e da atividade econômica 

brasileira. Em um trecho do ex-ministro Antônio Delfim Netto, presente na obra de Campos 

(2012) retirada de Quintella (2008), fica claro a atenção dada ao setor: 

As referências em termos de modernização da infra-estrutura são 

claramente os governos Juscelino Kubitschek, na década de 50, e os do 

período autoritário (Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto 

Geisel, das décadas de 1960 e 1970, além de João Figueiredo, na década de 

1980). Foram períodos absolutamente diferenciados em termos de 

atmosfera política, mas guardam uma notável semelhança em dois 

aspectos-chave: não apenas garantiram um nível bastante razoável de 

investimentos públicos como deram estímulo e suporte às empresas 

privadas nos setores de engenharia e construção, as empreiteiras de obras. 

(QUINTELLA, 2008). 

A construção civil no Brasil começou seu ciclo de modernização e consolidação no 

território nacional, com o surgimento de grandes empreiteiras nacionais, desde o governo JK e 

a construção de Brasília. Além da construção da capital, a infraestrutura da região centro-oeste 

e a interligação por meio de estradas fez com que as empresas envolvidas na construção da nova 

capital federal se diversificassem e permitiu uma maior presença e afirmação no campo 

nacional. Segundo Campos (2012), o governo JK chegou a um total de 12.169 quilômetros de 

estradas concluídos, superando as expectativas de 10.000 quilômetros do Plano de Metas.  



  29 
 

Além da construção de Brasília, no governo JK as empresas de construção civil 

passaram a atuar em grandes obras de energia, tais como construções de Usinas Hidrelétricas. 

A obra da Usina Hidrelétrica de Furnas foi um marco para esse período, o know-how e a 

expertise que as empresas de construção nacionais obtiveram, por meio de consórcio e 

consultorias do exterior, permitiu que anos depois, já no Milagre Econômico estas empresas 

fossem preponderantes e exclusivas nas grandes obras. 

No período do governo militar ficou tão evidente essa preferência do desenvolvimento 

por meio de obras e investimentos na infraestrutura, até como forma de estabilizar e consagrar 

o regime, que nos Planos Nacionais de Desenvolvimento as taxas de investimentos em 

infraestrutura chegaram a representar 23,5% do PIB conforme entrevista do professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e economista do BNDES Francisco Eduardo Pires de 

Souza (O GLOBO, 2014). Outro fato que permite explicitar essa prioridade governamental foi 

a forma como o BNDES decorreu os empréstimos à época, o que segundo o economista Cláudio 

Frischtak na mesma entrevista ao jornal carioca (O GLOBO, 2014), foi feita de forma que o 

banco sempre teria um prejuízo pois os empréstimos que o BNDES praticava possuíam uma 

taxa de correção abaixo até à inflação da época, taxas de correção monetária limitada a 20% ao 

ano frente inflações variando de 34,55% a 77,21%. 

Houve também um banimento de empreiteiras estrangeiras nas obras brasileiras. 

Conforme mostrado em Campos (2012), com trechos de Quintella (2008), após obras na 

construção da UHE Três Marias, ainda no governo JK, as obras públicas ficaram restritas 

somente a empresas nacionais, porém de forma informal. Isso ocorreu, conforme demonstra 

Campos (2012) pois houve um acidente envolvendo o presidente Juscelino, durante a visita na 

obra e a partir deste fato as empresas estrangeiras sofreram boicote por parte do governo. 

Esse boicote foi então oficializado. Em meio ao auge do “Milagre Econômico” houve 

um Decreto-Lei nº 64.345, de 10 de Abril de 1969 expondo a exclusividade das construtoras 

nacionais e serviços de engenharia: 

Art. 1° Os órgãos da Administração Federal, inclusiva as entidades de 

Administração Indireta, só poderão contratar a prestação de serviços de 

consultoria técnica e de Engenharia com empresas estrangeiras, nos casos 

em que não houver empresa nacional devidamente capacitada e qualificada 

para o desempenho dos serviços a contratar. (DECRETO N° 64.345, DE 

10 DE ABRIL DE 1969, A. COSTA E SILVA). 
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Esse decreto vigorou até a presidência de Fernando Collor de Mello, que em 1991, o 

revogou se utilizando do Decreto de 14 de Maio de 1991. Durante todo esse período de mais 

de vinte anos as empresas nacionais foram protegidas e garantiram uma exclusividade na 

prestação de serviços que criou um impedimento para a reversão de tal cenário em um futuro 

próximo. 

Apesar do Rio de Janeiro ter sido a principal cidade das primeiras grandes construtoras 

brasileiras, várias oriundas do estado devido a centralidade exercida pela capital do Brasil na 

época, durante a ditadura militar as empresas que ganharam notoriedade e se expandiram foram 

mais concentradas entre o Nordeste, Minas Gerais e São Paulo, deixando o Rio isolado das 

grandes construtoras (apesar do crescimento da Carioca Engenharia, tendo adquirido a 

Christiani-Nielsen construtora). 

A decadência do Rio como centro formador de grandes empresas do ramo fica notório 

quando comparamos as principais construtoras cariocas ao longo do período ditatorial militar 

brasileiro e os dias atuais, pois apenas duas empresas continuam relevantes no estado (Carioca 

Engenharia e Geomecânica) e apenas uma realmente figura entre as principais do país (a 

Carioca-Christiani-Nielsen Engenharia), conforme demonstrado na Figura 2.12. 
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Figura 2.12: Principais construtoras cariocas entre 1964-1985. (CAMPOS, 2012). 

Dada a perda da relevância da capital carioca no cenário nacional das grandes 

empreiteiras, surge São Paulo como substituto. Favorecido pelo grande desenvolvimento do 

estado e de seu parque industrial, São Paulo se tornou referência nacional em estruturação e 

organização de empresas, dentre elas as de construção civil. Conforme demonstrado na Tabela 

2.4, o desenvolvimento da capital paulista dado o crescimento de sua população, trouxe consigo 

uma necessidade de infraestrutura e de grandes obras. 

Tabela 2.4: Crescimento demográfico da Região Metropolitana de São Paulo. Fonte: 

(CUNHA, 2014) e (IBGE, Censos Demográficos de 1940 a 2010). 

 

Conforme fica evidenciado na Tabela 2.4 acima, durante os anos de auge da ditadura 

militar, final da década de 60 e início de 70, coincidiu com o maior período de crescimento 
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demográfico da capital paulista. As empresas paulistas que mais conseguiram crescer nesse 

período foram a Camargo Corrêa (se tornando modelo para as demais), a Servix (posteriormente 

denominada Engevix, participante de diversas obras de hidrelétricas), a Serveng e a CBPO uma 

das construtoras de Itaipu e posteriormente, na década de 90, fundida a construtora Norberto 

Odebrecht, criando assim a CNO (Construtora Norberto Odebrecht). 

Dentre as construtoras paulistas, a Camargo Corrêa foi a de maior destaque durante o 

período ditatorial militar, sendo a maior empreiteira brasileira e uma das maiores do mundo, 

alcançando o posto de 1° lugar mundial durante a construção das hidrelétricas de Itaipu e 

Tucuruí. Sempre foi uma empresa muito ligada a política, mesmo depois da ditadura militar, 

tendo ex-sócios e membros do conselho administrativo nomeados a ministros nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso. Sua superioridade nacional, durante os 21 anos do regime militar, 

fica evidenciada no estudo de Campos (2012) pelo gráfico da Figura 2.13. 

 

Figura 2.13: Posição da construtora Camargo Corrêa, em relação ao seu patrimônio, frente 

suas competidoras nacionais no período da Ditadura Militar. Revista O Empreiteiro 

apud(CAMPOS, 2012). 

Apesar da superioridade econômica do estado de São Paulo frente aos outros estados 

brasileiros, Minas Gerais foi o único estado capaz de rivalizar a disputa por obras durante a 

ditadura em mais de uma de suas empresas. Considerado um estado agrícola, o 

desenvolvimento de seu setor energético, e a influência de seus políticos, dentre eles: JK, José 

Maria Alkmin, Milton Campos e Tancredo Neves (pós-redemocratização), ajudaram na 

proliferação de obras de grande porte como usinas e grandes estradas e o relacionamento para 
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participações em grandes obras nacionais, devido ao elevado grau de qualidade técnica e 

reconhecida fama de suas construtoras. 

Dentre as principais empresas mineiras de construção, notoriamente as que mais se 

desatacaram foram a Andrade Gutierrez e a Mendes Júnior. Ambas empresas familiares, sua 

competência em grandes obras e o fato estarem foram do eixo já sobrecarregado de Rio-São 

Paulo credenciaram as empresas mineiras a terem uma amplitude nacional por vezes superando 

até as grandes paulistas. 

O maior exemplo dessa atuação nacional foi a construtora Andrade Gutierrez, criada 

pelos sócios da família Andrade: Gabriel Andrade e Roberto Andrade, e da família Gutierrez: 

Flávio Gutierrez, a empresa de Minas ganhou relevância ainda nos governos de Dutra e 

Juscelino, realizando obras em outros estados pioneiramente às outras empresas do país, que 

focavam sua produção apenas no seu estados-matriz. A principal obra que a construtora 

Andrade Gutierrez realizou no período militar foi a Usina Hidrelétrica Binacional Itaipu, à 

época maior usina hidrelétrica do mundo e uma referência de construção, segurança e operação 

mundial. 

Segundo Campos (2012) em gráfico presente na Figura 2.14, fica claro a posição de 

competência em relação a concorrência nacional da empresa além de: 

“A Andrade Gutierrez tem a marca de, dentre as maiores empreiteiras do 

país, ser a que tem menos envolvimento com ‘escândalos de corrupção’, ao 

contrário de Odebrecht, Camargo Corrêa, Mendes Jr. e CR Almeida. ” 

(CAMPOS, 2012). 
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Figura 2.14: Posição da construtora Andrade Gutierrez frente suas competidoras nacionais no 

período da Ditadura Militar. Fonte: Revista O Empreiteiro e (CAMPOS, 2012). 

Fora do Sudeste, região econômica pujante e altamente concentrada em riqueza, nascera 

no Nordeste as grandes construtoras responsáveis pelas obras de infraestrutura presentes na 

região e amplamente incentivadas pelo regime. Tal incentivo foi concentrado por meio da 

Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), além dos grandes investimentos 

da Petrobras na região, mais especificamente na Bahia. Dentre as grandes obras no Nordeste 

destacam-se: 

a) Rodovia Transamazônica (atravessa parte do Nordeste); 

b) Rodovia BR-316; 

c) Usina Hidrelétrica Paulo Afonso IV; 

d) Usina Hidrelétrica de Itaparica (atualmente Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga); 

e) Usina Hidrelétrica de Sobradinho; 

f) Estrada de Ferro Carajás; 

g) Porto do Itaqui; 

h) Mina de Ferro Grande Carajás que engloba parte do Maranhão; 

i) Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor-Petrobras); 

j) Campo Ubarana (Petrobras); 

k) Campo de Guaricema (Petrobras); 

l) Gasoduto Nordestão (Petrobras); 

m) Gasoduto Gaseb (Petrobras); 
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n) Gasoduto Santiago-Camaçari (Petrobras); 

o) Gasoduto Candeias-Camaçari (Petrobras); 

p) Gasoduto Candeias-Aratu (Petrobras); 

q) Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Sergipe (Fafen-SE – Petrobras); 

r) Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Camaçari (Fafen-BA - Petrobras); 

Dentre as grandes construtoras nordestinas destacam-se, ainda hoje, a baiana Odebrecht 

(antiga NO e posteriormente CNO), e as pernambucanas Queiroz Galvão e OAS. Dentre essas 

construtoras houve uma ferrenha disputa entre a Norberto Odebrecht e a Queiroz Galvão, tendo 

até várias de suas estratégias copiadas tanto uma quanto pela outra. Um exemplo disso foi a 

mudança de sede para o Rio de Janeiro e as relações estreitas que ambas mantinham com o alto 

escalão de comando militar (CAMPOS, 2012). Inicialmente a superioridade da pernambucana 

Queiroz Galvão foi sendo absorvida por sua principal concorrente Norberto Odebrecht, que 

além de traçar movimentos similares à concorrente começou a se especializar em diferentes 

tipos de obras como barragens, e ligadas ao ramo petrolífero. Ambas as empresas, o que mostra 

seu elevado grau de competição e similaridade, tem em suas atuações empresas de óleo e gás, 

tais como Queiroz Galvão Óleo e Gás e Ocyan (antiga Odebrecht Óleo e Gás). 

Desde o início de sua atuação a construtora Odebrecht esteve intimamente ligada a 

petrolífera nacional Petrobras, conforme presenta na obra de Campos (2012). Grande parte de 

suas obras que permitiram a alavancagem da empresa vieram de infraestrutura para a estatal ou 

a empresas ligadas a ela. Foram desde de obras de oleodutos e refinarias até a construção do 

edifício sede da Petrobras no Rio de Janeiro, marcando assim a chegada da construtora baiana 

ao Rio e a implementação de sua sede, visando também aumentar a concorrência com a 

pernambucana Queiroz Galvão. Sua consolidação na capital carioca se deve com obras como 

as usinas do complexo de Angra e o Aeroporto Internacional do Galeão. 

Segundo o estudo de Campos (2012) a partir uma relação mais próxima com o 

presidente Médici, no auge do “Milagre Econômico” a empreiteira conseguiu saltar do 19° 

lugar entre as maiores do país para 3° lugar em apenas dois anos (1971-1973). Esse elevado 

crescimento é relatado pela própria empresa conforme trecho a seguir retirado de seu website 

na seção nossos negócios: 

“Em 1969, a empresa despontou na paisagem carioca para a construção do 

edifício-sede da Petrobras: foi o começo da expansão nacional, que 
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permitiu à Odebrecht dominar obras de grande porte e administrar projetos 

de logística complexa. Na década de 1970, somava mais de 500 contratos 

em todo o Brasil e passou a investir em tecnologia especial, como metrôs, 

usinas nucleares, grandes aeroportos e pontes. Destaque para as obras do 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, e da Usina Nuclear de 

Angra dos Reis” (ODREBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

NOSSOS NEGÓCIOS WEBSITE, 2018). 

 Tal fato está exemplificado com base nos dados da revista O Empreiteiro na Figura 

2.15. 

 

Figura 2.15: Posição da construtora Norberto Odebrecht frente suas competidoras nacionais 

no período da Ditadura Militar. Fonte: Revista O Empreiteiro e (CAMPOS, 2012). 

Na década de 1980 a construtora baiana diversificou seus negócios e criou sua própria 

empresa de perfuração de poços petrolíferos: a Odebrecht Perfurações Ltda. – OPL, empresa 

embrionária da Odebrecht Óleo e Gás (Ocyan a partir de janeiro de 2018) atuante em toda a 

cadeia “upstream” do setor. 

2.4. O Declínio Brasileiro na Década de 80. 

2.4.1. Cenário pré-Década Perdida 

A década de 1980 foi um período nacional de uma profunda crise interna que levou a 

em 1985 o fim do regime militar no Brasil. As taxas de crescimento do PIB, que na década de 

70 estavam entre as mais relevantes mundiais, a volta da inflação com uma produção industrial 
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menor e perda de poder de compra levaram a um período complicado economicamente. 

Segundo Draibe (1993), a taxa de crescimento do PIB entre os anos 1980 e 1989 foi em média 

1,7 % a. a. o que estava muito abaixo do patamar alvo de 7% a. a. que havia sido alcançado e 

suplantado na década de 70. Logo, foi visível a queda de crescimento brasileiro no período, o 

que gerou uma estagnação nacional, conforme retratado na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5: Crescimento percentual do PIB brasileiro no período de 1968 a 1982. Fonte: 

IBGE e (MARANGONI, 2012). 

 

Tal piora, entretanto, permitiu um processo de redemocratização e de maior 

conscientização e mobilização política. O maior símbolo desse movimento foi ao final dos anos 

80 a Constituição de 1988, ainda vigente no país e considerada uma constituição com diversos 

ganhos sociais. 

Com base nos anos precedentes a esse período, permite-se ter uma estimativa dos 

motivos que levaram à década perdida. No meio da década de 70 começou uma inversão no 

ciclo de crescimento contínuo das economias mais desenvolvidas que vinha se mantendo desde 

o fim da Segunda Guerra Mundial. O caso norte-americano do fim do Gold Standard até o 

aumento da taxa de juros interno, com base em uma mudança na política econômica americana, 

levou ao país a aumentar os juros mundiais por meio de pressões no FMI, conforme mostrado 

no artigo do Marangoni (2012).  

Esse aumento na taxa de juros por parte do FMI, e a queda de concessão de crédito 

mundial levaram a um agravamento do processo de dívida externa brasileira que já vinha 

aumentando desde o início da década de 70, principalmente devido aos investimentos do 

período do “Milagre Econômico”. Isso fica constatado no estudo de Ometto & Furtuoso & Silva 

(1995) onde é apresentado que devido ao aumento no padrão de financiamento graças a 

contrações de dívidas externas, a participação do setor privado nessa dívida cai de 67% para 

23% entre os últimos dois anos do “Milagre Econômico” (1972-1973) para o final da década 

de 1970. 

O grande acontecimento da década de 70 que refletiu nas principais economias do 

mundo, tanto emergentes quanto desenvolvidas foi a Crise do Petróleo. Essa crise pode ser 
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entendida em dois momentos distintos. O primeiro choque em 1973 foi resultado de outros 

diversos acontecimentos no Oriente Médio que fizeram com que os maiores produtores de 

petróleo do mundo se unissem em uma organização que possui controle na oferta e demanda 

de boa parte do petróleo comercializado no mundo, a OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo). Os países fundadores da OPEP em 1960 foram: Venezuela, Arábia 

Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. Os fatos geradores desse choque foram largamente explicitados 

como uma contrapartida ao apoio Americano e de parte da OTAN na guerra entre Israel e Egito, 

Síria e Iraque, conhecida como Guerra do Yom Kippur que gerou uma repudia pelos países 

árabes fundadores da OPEP/OPEC que diminuíram a oferta e petróleo no mercado mundial. 

Isso fica demonstrado em trechos do Chicago Fed Letter de outubro de 1994: 

“Unified by the 1973 war between Israel and several Middle Eastern 

countries, the Arab members of the cartel sought to persuade the industrial 

nations to intervene on behalf of the Arab participants. On the whole, those 

nations did not react favorably, so OPEC demonstrated its power by turning 

down the marginal supply of the world’s exportable oil.” (CHICAGO FED 

LETTER NUMBER 86, OCTOBER 1994). 

O trecho acima foi traduzido pelo autor que vos fala conforme abaixo, vale ressaltar que 

por se tratar de documentos oficiais a leitura recomendada a fim de evitar perdas de contexto é 

no seu idioma original:  

“ Unificados pela Guerra de 1973 entre Israel e diversos países do Oriente 

Médio, os membros Árabes do cartel tentaram persuadir as nações 

industrializadas a intervir em favor dos participantes Árabes. No geral, 

essas nações não reagiram favoravelmente, então a OPEP demonstrou seu 

poder reduzindo a oferta marginal de petróleo exportável no mundo”. 

(CHICAGO FED LETTER NÚMERO 86, OUTUBRO 1994). 

Entretanto, segundo Melo (2008) o evento causador do primeiro choque foi uma 

explosão do oleoduto Iraque-Líbano que propiciou ser a Líbia o maior fornecedor de petróleo 

mundial naquele momento, aproveitando-se dessa posição o governo Líbio, em apoio aos países 

árabes contra Israel, aumentou o preço do barril por ela exportado, tal movimento foi repetido 

pelos outros países membros da OPEP.  

Anos depois em 1979, a crise do petróleo se alastrou dado o seu segundo choque. Dessa 

vez as explicações para a crise foram desde crise na Nigéria devido a um projeto de gás natural, 
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as pressões sobre o Zimbábue-Rodésia, a crise na Líbia entre o governo de Qadafi e 

Washington, a Revolução no Irã principal causa e a futura guerra entre os dois países (Iraque e 

Irã) em 1980. Foi encontrado em documento preparado pelo National Security Council Staff, 

no site oficial da sua seção de história do Departamento de Estado dos Estados Unidos as aqui 

referidas explicações da crise do petróleo nos anos de 1973 a 1980: 

“Nigeria’s Obasanjo threatens to end US “preference” in Nigeria’s oil 

export market if the long-pending joint project to provide LNG to the US 

east coast is frustrated by US Government action. Meanwhile, lesser 

Nigerians are passing the word that our oil interests may suffer in some 

way if we lift economic sanctions against Zimbabwe Rhodesia. 

Libya lets it be known that the Qadafi government is thinking of denying 

oil to the United States in retaliation for our denial of export licenses for 

large commercial transport aircraft. 

Revolution in Iran, the prime cause of the present tight oil market, now 

threatens further reduction of the world’s oil supply, enhancing the political 

and economic power of the remaining producers. 

Now, as we plan a new appeal for increased Saudi production, coupled with 

more credible restraint on oil imports by the industrial nations, we must 

consider the political price we may be asked to pay, now or next winter. 

Finally, France and several European allies are probing for a new 

“dialogue” with the Arab oil producers in which Europe might distance 

itself somewhat from the United States. 

A targeted anti-US embargo by all the Arab OPEC countries would, if not 

coupled with reduction in their total oil exports, send shock waves through 

the world economy, but the IEA sharing system would be likely to work in 

minimizing actual economic distress.” (NATIONAL SECURITY 

COUNCIL STAFF, WASHINGTON, UNDATED). 

O trecho acima foi traduzido pelo autor que vos fala conforme abaixo, vale ressaltar que 

por se tratar de documentos oficiais a leitura recomendada a fim de evitar perdas de contexto é 

no seu idioma original:  

“Obasanjo da Nigéria ameaça acabar com a “preferência” dos Estados 

Unidos no mercado de exportação do petróleo nigeriano se o projeto 

conjunto, a muito perdurado, para fornecer GNL para a costa leste dos 
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Estados Unidos for frustrado por ação do governo dos Estados Unidos. 

Enquanto isso, menos nigerianos estão passando para o mundo que nossos 

interesses no petróleo possam sofrer se de alguma forma nós levantarmos 

sanções econômicas contra o Zimbábue-Rodésia. 

Líbia deixa claro que o governo de Qadafi está pensando em negar petróleo 

para os Estados Unidos como forma de retaliação pela nossa rejeição de 

licenças de exportação para as grandes aeronaves de transporte comercial. 

A Revolução no Irã, a principal causa para o presente mercado de petróleo 

apertado, agora ameaça uma redução ainda maior na oferta mundial de 

petróleo, aumentando o poder político e econômico dos produtores 

remanescentes. 

Agora, enquanto nós planejamos um novo apelo para o aumento da 

produção saudita, casado com uma restrição mais crível sobre as 

importações de petróleo pelos países industrializados, nós devemos 

considerar o preço político que podemos ser demandados a pagar, agora ou 

no próximo inverno. 

Finalmente, a França e diversos aliados Europeus estão buscando um novo 

“diálogo” com os produtores de petróleo Árabes o que pode provavelmente 

distanciar a própria Europa de alguma forma dos Estados Unidos. 

Um embargo direcionado contra os Estados Unidos por todos os países 

Árabes da OPEP enviará, se não associado a redução de suas exportações 

totais de petróleo, ondas de choque na economia mundial, entretanto o 

sistema de compartilhamento da Agência Internacional de Energia (AIE) 

provavelmente trabalharia para minimizar o real estresse econômico. ” 

(ESCRITÓRIO DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL, 

WASHINGTON, VETADA A DATA). 

Além desse trecho de comunicação interna do governo americano apontar as razões do 

segundo choque, mostra o temor americano por uma nova crise e as consequências na economia 

global (em principal os países europeus). Tais consequências foram largamente repassadas aos 

países em desenvolvimento na época e também dependentes do mercado externo para 

crescimento, como o caso do Brasil, México, Argentina e Equador que tinham dívidas 

consideráveis com fundos internacionais e investidores externos. 

A crise do petróleo fez com que o Brasil tivesse que ter um ajuste em sua política 

econômica de financiamentos e infraestrutura e passasse a olha mais a questão fiscal e seu 
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endividamento o que foi piorado com o aumento dos juros por parte do FMI entre os anos de 

1978 a 1982, conforme apontando por Vargas & Felipe (2015). Boa parte dessa piora na questão 

de devedor se deve pela adoção do II PND, que visava reestruturar a economia que mostrava 

sinais de estagnação logo após o “Milagre Econômico” com base na substituição das 

importações e incentivos às indústrias nacionais. Tal política, entretanto, segundo Salomão 

(2016) trouxe o Brasil ao patamar de o país mais devedor do mundo.  

O movimento da inflação nacional acabou acompanhando o comportamento da dívida 

externa brasileira, consequência da crise do petróleo, que atingiu uma ordem de crescimento de 

30 % a.a. dessa dívida nos anos de 1977 a 1978, conforme mostrado no estudo de Silva (2017). 

Ainda fruto de políticas não assertivas do segundo PND, a inflação pós período de milagre 

econômico voltou a ser de caráter preocupante nacionalmente, conforme trata Melo (2008) e de 

onde foi retirada a Tabela 2.6. 

Tabela 2.6: Taxa de inflação IGP-DI no período de 1973 a 1978. Fonte: IPEADATA e 

(MELO, 2008). 

 

2.4.2. A Crise da Década de 80 e a Construção Civil 

Ao longo dos anos 80, no período chamado de “Década Perdida”, com o aumento da 

inflação, a gritante dívida externa, aumento de juros mundiais, os setores privados outrora 

beneficiados - mas em grave crise de endividamento devido ao aumento dos juros internos 

condicionados pela política internacional - a não capacidade nacional de honrar seus 

compromissos com o Fundo Monetário Internacional, alinhado a crise política vivida pela 

ditadura graças aos anseios democráticos brasileiros levaram a diversos setores da economia 

brasileira sofrerem uma das maiores crises em sua história. Depois de anos de incentivos e 

grandes obras, a falta de investimento e o começo da obsolescência dos parques industriais, sem 
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capacidade econômica para novos investimentos, levaram a uma estagnação da economia e 

principalmente do setor de construção civil. 

Segundo Campos (2012) apesar de a ditadura civil-militar propiciar a diversos grupos 

na construção civil se tornarem grupos monopolistas e líderes econômicos permitindo assim o 

entendimento de seu porte e relevância para a economia brasileira, essas mesmas empresas 

passaram dificuldade no final desse período ditatorial e o início da redemocratização. Depois 

nos anos 90 com as privatizações e modernizações do portfólio nacional essas empresas 

voltaram a crescer. 

A fim de demonstrar como a década de 1980 foi um período de retração para a atividade 

econômica relacionado a engenharia e construção civil, é apresentado na Tabela 2.7 e na Figura 

2.16, as variações anuais do produto da indústria da construção no primeiro período militar 

(1964-1970), e parte do segundo período (1970-1977) que mostra a evolução do produto da 

indústria da construção civil, tanto em dados como em gráfico nesse intervalo de tempo. Como 

contraponto temos o desempenho da construção civil em termos de capacidade ociosa e geração 

de empregos na até meados da década de 80, presente na Figura 2.18, que exemplifica a evidente 

queda do setor no país. 

Tabela 2.7: Variação anual do produto da construção civil em dados de 1964 a 1977. Fonte: 

Fundação Getúlio Vargas apud Campos (2012). 
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Figura 2.16: Gráfico do comportamento da variação anual do produto da construção civil de 

1964 a 1977. Fonte: Fundação Getúlio Vargas apud Campos (2013). 

Além dos dados do produto da indústria relatados temos também o desempenho do setor 

ao longo dos anos. Segundo FIRJAN (2014), após a expansão do setor nos anos de 1970, a crise 

e o cenário externo macroeconômico fez com que o setor vivesse uma retração de oferta de 

capital para financiamentos e dado o aumento expressivo da inflação nacional houve ainda mais 

uma retração geral tanto em empreendimentos de moradia quanto principalmente nas grandes 

obras de infraestrutura. Esse gargalo no setor foi notório com até a falência do Banco Nacional 

da Habitação (BNH), banco esse que fora criado durante o período militar em 1964, pela Lei 

n°4.380 a fim de ser o financiador e condutor de políticas de construção e aquisição da casa 

própria para a população de menor renda, além de fomentar empregos na construção e maior 

atuação do setor.  Durante a década de oitenta a situação do banco ficou insustentável e pelo 

Decreto-Lei n°2.291 de 1986 houve a extinção do BNH. Um trecho de um verbete de Valadares 

& Hoffman (FGV, acessado em 2018): 

A crise econômica nacional contribuiu para o desequilíbrio do mercado 

imobiliário; os financiamentos do SFH minguaram com a maciça evasão 

dos depósitos nas cadernetas de poupança. Para solucionar esse problema, 

foi criado um grupo de trabalho pela Instrução nº 8/85 do presidente do 

BNH. O grupo realizou 12 reuniões entre 1º de abril e 10 de maio de 1985 

e elaborou um documento com suas propostas finais, entre as quais figurava 

a de buscar um índice único para o reajuste das prestações, com vistas a 

compensar as diferenças nos índices de reajustes relativos aos anos de 1983 

e 1984, que haviam sido superiores aos reajustes dos salários dos 
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mutuários. Mais grave ainda era o rombo das liquidações extrajudiciais no 

SFH que, em 1985, somavam cerca de 13 trilhões de cruzeiros, como pode 

ser visto no quadro da p. 483. 

Apesar dos esforços, o governo chegou à conclusão de que os problemas 

enfrentados pelo BNH eram insolúveis; considerava-se que o banco não 

estava servindo como instrumento de desenvolvimento do setor e 

administrava um déficit, calculado para um período de 15 anos, de cerca de 

20 bilhões de cruzados. Foram implementados incentivos para que os cerca 

de 3,5 milhões de mutuários existentes no país quitassem seus 

compromissos com o sistema antigo. O Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de 

dezembro de 1986, que extinguiu o BNH, estabeleceu que as atividades do 

banco fossem absorvidas pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela 

Secretaria de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Urbano 

(MDU). (VALADARES & HOFFMAN, FGV, ACESSADO EM 2018) 

Essa derrocada da construção civil fica evidenciada quando é analisado o gráfico da 

Figura 2.17: 

 

Figura 2.17: Gráfico da transformação bruta de capital em produção na construção civil. 

Tempo x R$. (FIRJAN, 2014). 
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A partir do gráfico da Figura 2.17 fica possível avaliar a retração do setor, com 

sucessivas quedas, no período de 1980 a 1984, o auge da crise econômica dos anos 80 dado o 

reflexo ainda da segunda crise do petróleo. 

Outro fator que é levado em consideração para a crise vivida pela engenharia civil e a 

construção brasileira é o elevado grau de falências registradas desde o final de 1979 até meados 

da década de 80. Segundo Campos (2012) além da falta de financiamentos para a indústria, a 

formação de grandes corporações fez com que o setor e as pequenas empresas fossem 

gravemente afetados, conforme notado na análise da Figura 2.18 em que há a porcentagem de 

uso da capacidade instalada da construção civil brasileiras. 

 

Figura 2.18: Uso da capacidade instalada pelo setor de construção civil brasileiro. IBGE 

apud (CAMPOS, 2012). 

A formação das grandes empresas de construção civil, propiciou que esses novos 

conglomerados, até por busca de sobreviver a um mercado de construção em retração e com 

poucos investimentos, buscassem novas soluções, as quais visaram mais os produtos de 

exportação graças a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar. Foi o caso da entrada 

na indústria do petróleo por parte de grandes construtoras brasileiras tais como Queiroz Galvão 

e Odebrecht. Fontes oficiais das duas empresas a seguir corroboram com o apresentado: 

Queiroz Galvão: 

1980 - A Queiroz Galvão Perfurações S.A, hoje Queiroz Galvão Óleo e 

Gás S.A. (QGOG) é fundada e inaugura a primeira base da empresa, em 

Maceió (AL). (QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS, ACESSADO EM 

2018). 
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Odebrecht: 

Em 1979, é criada a Odebrecht Perfurações Ltda. (OPL), para a perfuração 

de poços em terra e no mar e lançamento de oleodutos e serviços 

complementares. Após vencer a primeira concorrência da Petrobras para 

perfuração na plataforma continental, a OPL adquiriu, em Cingapura, a 

plataforma autoelevatória NORBE I. A operação fez com que a Odebrecht 

se tornasse a primeira entre as empresas privadas brasileiras a prestar esse 

tipo de serviço. (ODEBRECHT, ACESSADO EM 2018). 

As outras grandes empresas adentraram no setor fornecendo suporte e prestando 

serviços e infraestrutura como a Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Carioca Engenharia, 

Delta Engenharia e a Mendes Júnior. Entretanto, a perfuração e produção de óleo e gás por 

parte da Queiroz Galvão e Odebrecht fizeram com que essas empresas atravessassem a década 

de 80 com mais tranquilidade e se tornassem relevantes no cenário nacional da indústria do 

petróleo.   

Além da alternativa de mudança de setores e diversificação de portfólios das grandes 

construtoras brasileiras, houve o surgimento de uma gigante no ramo habitacional brasileiro a 

MRV. A construtora mineira fundada em 1979 teve o começo de sua relevância após o 

estreitamento de sua relação com a Caixa Econômica Federal (CAIXA), em 1984 segundo 

MRV (2018) com financiamentos principalmente na linha habitacional de baixo e médio padrão 

direcionados tanto pelo SFH, quanto pelo FGTS.  

Em relação ao produto da construção civil brasileira na década de 80, conseguimos ter 

uma indicação da estagnação do setor nesse período. A média de crescimento anual do Produto 

Interno Bruto da construção civil brasileira foi de 0,6% ao ano entre os anos 1980 e 1989 

mostrando que não houve um efetivo desenvolvimento desse setor o que pode ser visto na 

Tabela 2.8. Vale ressaltar que o período de 1985 a 1989 já corresponde a uma retomada, mesmo 

que ainda não expressiva, da construção civil brasileira conforme pode ser notado na Tabela 

2.9, o que impactou e propiciou esse crescimento do PIB no período. 
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Tabela 2.8: Evolução do PIB da construção civil brasileira. IPEA Data apud (ALVES, 2014). 

 

Tabela 2.9: Compilado dos indicadores econômicos brasileiros de 1980-2012. IPEA Data 

apud (ALVES, 2014). 

 

Pode ser observado também na Tabela 2.9 o baixo desempenho dos anos 1981 a 1984 

no produto da construção civil que está alinhado com a queda do PIB brasileiro no mesmo 

período. As taxas de inflação e taxas de investimento inviabilizavam uma correta previsão de 
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caixa e taxas de retornos compatíveis com as necessidades e investimentos na indústria, 

principalmente em um setor volátil como o da construção civil e isso acabou por impactar 

diretamente nos índices, conforme já mostrado, da construção civil. 

O comparativo mais expressivo do PIB brasileiro com o PIB da construção civil 

brasileira foi também elaborado por Alves (2014) e está apresentado na Figura 2.19. A 

volatilidade do setor fica evidente, bem como o período de dificuldade da “década perdida”, 

principalmente nos seus 5 primeiros anos. 

 

Figura 2.19: Comparativo entre o PIB do Brasil e da Construção Civil Brasileira no período 

de 1980 a 2012. IPEA Data apud (ALVES, 2014). 

No final da década de 80 e começo dos anos 1990, devido a mudanças políticas e uma 

volta do setor aos seus patamares saudáveis de produção, as empresas começaram a utilizar 

mais tecnologias, capacitação de mão de obra, maior de racionalização de processos e busca de 

qualidade nas edificações e construções pesadas alinhado a gestão de obras, tal como 

demonstrado pelo livro de Belmiro (2018). Além disso, ainda segundo a autora (BELMIRO, 

2018) a falta de gestão e planejamentos criteriosos em obras públicas anteriores, principalmente 

no período da ditadura, culminaram na CPI das empreiteiras de construção civil (no ano de 

1992) originária da CPI do Orçamento, episódio que ficou conhecido popularmente como 

“Anões do Orçamento”. 

Segundo reportagem especial de Adriana Magalhães para a Rádio Câmara dos 

Deputados o esquema denunciado na CPI do Orçamento que começou em 1992 e durou até 

1994 foi descrito:  
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“A estratégia dos parlamentares envolvidos era aprovar emendas e usar a 

influência para que determinada empreiteira vencesse a concorrência. Com 

esse esquema, a empresa pagava comissão ao deputado. Quem dava a 

palavra final sobre todas as emendas era o relator, deputado João Alves, 

chefe do esquema. De acordo com o relatório final da CPI, João Alves 

usava os conhecimentos técnicos de José Carlos Alves dos Santos para 

manipular o orçamento.” (MAGALHÃES, ADRIANA. RADIO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005). 

Ainda sobre o caso do envolvimento das empreiteiras no processo de redemocratização, 

reportagens da Folha de São Paulo indicam envolvimento de grandes empreiteiras brasileiras 

no caso: 

“A Receita Federal já concluiu que as empreiteiras baianas OAS e Norberto 

Odebrecht devem juntas à União cerca de 1,5 bilhão de Ufir (R$ 1,015 

bilhão) por sonegação de impostos e vários tipos de fraudes contra o fisco, 

como o uso de notas frias. 

O valor total inclui o imposto sonegado, multas e juros devidos de 1988 a 

1993. 

A OAS e a Odebrecht foram as últimas entre as várias empreiteiras 

fiscalizadas por denúncias feitas nas CPIs (Comissões Parlamentares de 

Inquérito) do Collorgate e do Orçamento. 

As multas que a Receita pretende cobrar da OAS e da Odebrecht - cerca de 

R$ 500 milhões de cada empresa - são das maiores já aplicadas.” 

(SUCURSAL DE BRASÍLIA, FOLHA DE SÃO PAULO, 1995). 
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3. Impacto da Crise Econômica Brasileira 2014-2017 na 

Empresas de Construção Civil.  

 

3.1. Cenário Econômico – A pré-crise dos anos 2010. 

3.1.1. Ano 2010 

Com cenários macroeconômicos favoráveis, valorização do petróleo e commodities 

(matéria-prima) o ano de 2010 foi, segundo Banco Central (2010) marcado por uma 

recuperação de emprego, maior oferta de crédito e elevação do nível de confiança de 

investidores e consumidores, tendo o crescimento anual mais acentuado desde 1986. No 

período de 2010 o PIB brasileiro cresceu 7,5% em relação ao ano anterior, segundo IBGE apud 

(Banco Central, 2010). 

Em uma comparação feita por (Globo G1, 2011), mesmo o crescimento nacional sendo 

expressivo se comparado aos países do chamado BRICS (sigla para Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul), seu ritmo de expansão ficou à frente apenas da Rússia e África do Sul. 

Entretanto, é necessário ressaltar o cenário vivido pela África do Sul, pois segundo OECD 

(2010), esta foi gravemente impactada por sua crise interna de 2008-2009, a primeira desde o 

início dos anos 1990. Na Figura 3.1 está a comparação do desempenho brasileiro frente aos 

países que compõe o BRICS. 
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Figura 3.1: Comparativo entre o PIB do Brasil e dos outros países do BRICS no ano de 2010. 

(WORLD BANK, 2018). 

O crescimento brasileiro no início dos anos 2010, portanto, foi notório para patamares 

nacionais e expressivo internacionalmente, mesmo tendo sido abaixo de alguns concorrentes 

diretos, porém com destaque em relação às nações mais impactadas com a Crise de 2009 nos 

Estados Unidos. Conforme pode ser notado na Figura 3.2, os setores que mais impulsionaram 

a economia brasileira durante o ano de 2010 fora a atividade de extração mineral 

(principalmente o aço) e o setor da construção civil, que segundo Banco Central (2010) teve 

um resultado positivo após a queda de 6,3% do ano de 2009 em relação a 2008.  

 

Figura 3.2: Variação do PIB brasileiro divido por setores da economia no ano de 2010. IBGE 

apud (GLOBO G1, 2011). 
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3.1.2. Ano 2011 

Após o ano de 2010 de vigoroso crescimento econômico com investimentos públicos e 

privados, a economia brasileira começou a dar sinais de desaquecimento econômico conforme 

mostrado no estudo de Silva & Terra (2012) em que é apontado a diminuição da taxa de 

crescimento, a retirada dos estímulos fiscais, a volta de atenção à inflação pelo Banco Central 

e a taxa cambial. No cenário externo, o Brasil presenciou um ano em que as repercussões da 

Crise Americana de 2009 continuaram tendo efeitos expressivos, principalmente com o nível 

de endividamento dos Estados Unidos, a intensificação da crise fiscal em parte da Zona do Euro 

e a elevação no preço global das commodities em boa parte do ano. 

Apesar de o aumento do preço praticado, baseado na diminuição da oferta global, das 

commodities, o desempenho brasileiro não foi como esperado para o período, porém 

acompanhou a perspectivas em relação ao ambiente internacional. Sendo assim, segundo Banco 

Central (2011) a economia teve uma moderação compatível com as medidas tomadas pelo 

próprio banco e a taxa de crescimento do PIB foi de 2,7% a. a. em 2011. Em atualização dos 

dados do IBGE no ano de 2015, esse crescimento foi revisto com base nas recomendações do 

manual da Organização das Nações Unidas (ONU), tendo o crescimento revisto de 2,7% a. a. 

para 3,9% a. a. (GOVERNO DO BRASIL, 2015). Entretanto, mesmo com a atualização dos 

valores o desempenho brasileiro é nitidamente mais fraco que o esperado e em comparação aos 

países do BRICS fica notório a má colocação brasileira, conforme visto na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Comparativo entre o PIB do Brasil e dos outros países do BRICS no ano de 2011. 

(WORLD BANK, 2018). 
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O ano de 2011, portanto, já revela sinais de uma possível inversão no ciclo de 

crescimento nacional, principalmente por esta não ter sido afetada de forma impactante pela 

Crise de 2009, porém com início tardio das repercussões desta no cenário econômico brasileiro. 

Segundo Silva & Terra (2012), o início de medidas macroprudenciais, para combate da inflação 

que atingiu 6,5% a. a. em 2011, foram tomadas por parte do Banco Central brasileiro, 

diminuindo a oferta de crédito por meio do enrijecimento nas concessões do mesmo por parte 

dos bancos, reduzindo assim a habitual elevação da taxa de juros. Tal movimento pode ser 

observado na Figura 3.4 e mostra o perfil mais intervencionista do Banco Central brasileiro, 

indo contrariamente ao perfil mais independente adotado desde 1999. 

 

Figura 3.4: Taxa de juros SELIC, baseada nas metas do Copom, no intervalo de 2010-2012 

(SILVA & TERRA, 2012). 

 

3.1.3. Ano 2012 

O ano de 2012 é expoente de contínuos sinais que levaram à reversão econômica 

brasileira dos anos 2010, que impulsionados pela crise política, a queda dos preços 

internacionais de petróleo e commodities e por políticas monetárias e fiscais dos governos 

Dilma, 1º Governo 2010-2014, 2º Governo 2014-2016 (impeachment), levaram a Crise 

Brasileira de 2014 a 2017. 
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Segundo dados do relatório anual do Banco Central (BANCO CENTRAL, 2012), o 

Brasil em 2012 teve um aumento de apenas 0,9 % a.a. frente o desempenho anterior de 2,7% 

de 2011. Grande parte da economia brasileira foi suportada pelo consumo da população dado o 

aumento de crédito, que embora tivesse sido combatido em 2011, teve um crescimento 

moderado. Entretanto, segundo o mesmo Banco Central (2012), as perspectivas externas não 

foram favoráveis ao país, tendo uma diminuição no índice de confiança externa de investidores 

e aumento da aversão a risco, a crise fiscal europeia, a redução no ritmo de recuperação 

econômica americana pós Crise do Subprime e majoritariamente a queda das cotações 

internacionais das commodities. 

Em dados revisitados e revisados das contas nacionais brasileiras pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, houve uma atualização nas taxas e valores do PIB para o 

período de 2010-2014, sendo que segundo IBGE (2015) a taxa de crescimento do PIB revisado 

para o ano de 2012 foi de 1,9% a.a., bem acima do apresentado pelo próprio instituto à época 

de 2012 e utilizado em relatórios do Banco Central, conforme apresentado na Tabela 3.1.  

Tabela 3.1: Produto Interno Bruto revisado do período de 2000-2015. (IBGE, 2015). 

 

Entretanto, novamente é importante ressaltar que este desempenho, quando comparado 

com os países do BRICS, por exemplo, mostram o começo da fraca performance internacional 

do Brasil figurando como último lugar entre os países comparados na Figura 3.5. 

Preços

correntes

Preços do ano

anterior

Preços

correntes

Preços do ano

anterior

2000  1 199 092 
... ... ...

  173 447   6 913,29 
... ...

2001  1 315 755  1 215 758    1,4    8,2   175 895   7 480,36   6 911,86 (-)    0,0 

2002  1 488 787  1 355 932    3,1    9,8   178 288   8 350,46   7 605,29    1,7 

2003  1 717 950  1 505 772    1,1    14,1   180 627   9 511,01   8 336,34 (-)    0,2 

2004  1 957 751  1 816 904    5,8    7,8   182 913   10 703,18   9 933,16    4,4 

2005  2 170 585  2 020 441    3,2    7,4   185 144   11 723,74   10 912,79    2,0 

2006  2 409 450  2 256 583    4,0    6,8   187 322   12 862,63   12 046,56    2,8 

2007  2 720 263  2 555 700    6,1    6,4   189 445   14 359,13   13 490,48    4,9 

2008  3 109 803  2 858 838    5,1    8,8   191 514   16 238,03   14 927,60    4,0 

2009  3 333 039  3 105 891 (-)    0,1    7,3   193 528   17 222,51   16 048,79 (-)    1,2 

2010  3 885 847  3 583 958    7,5    8,4   195 488   19 877,66   18 333,38    6,5 

2011  4 376 382  4 040 287    4,0    8,3   197 394   22 170,83   20 468,16    3,0 

2012  4 814 760  4 460 460    1,9    7,9   199 245   24 165,05   22 386,84    1,0 

2013  5 331 619  4 959 435    3,0    7,5   201 041   26 520,04   24 668,75    2,1 

2014  5 778 953  5 358 488    0,5    7,8   202 783   28 498,23   26 424,76 (-)    0,4 

2015  5 995 787  5 574 045 (-)    3,5    7,6   204 470   29 323,58   27 260,97 (-)    4,3 

Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais e Coordenação de População e Indicadores Sociais.

(1) População projetada para 1º de julho, série revisada.

Ano

População

residente

1 000 hab. (1)

1 000 000 R$

Produto Interno Bruto Produto Interno Bruto per capita

Deflator

Variação anual 

(%)

R$ Variação

em volume 

(%)

Variação

em volume 

(%)
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Figura 3.5: Comparativo entre o PIB do Brasil e dos outros países do BRICS no ano de 2012. 

(WORLD BANK, 2018). 

Apesar do movimento da redução da taxa SELIC por parte do Banco Central e Copom 

no ano de 2011, tendo sete cortes sucessivos na taxa que saiu de 11,0 % a.a. para 7,25% a.a., e 

a permanência da inflação de 5,84% a.a. na meta de 6,5% a.a., houve uma forte queda na taxa 

de investimento, chegando a uma contração de 4,0 % em 2012, conforme dados do relatório 

anual do Banco Central (2012). Na Figura 3.6 é apresentado esse contínuo movimento de queda 

do investimento em relação ao PIB nacional. 

 

Figura 3.6: Investimentos nacionais como formação bruta de capital fixo, em relação a sua 

participação no PIB e sua variação real. IBGE apud (BANCO CENTRAL, 2012). 

Segundo Banco Central (2012), na construção civil, a partir do financiamento 

imobiliário por parte do governo nos últimos três anos precedentes a 2012, resultados 

expressivos foram obtidos no período, tal como a produção de insumos utilizados que atingiu 
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um crescimento de 11,9% em 2011 e desacelerou em 2012 com um aumento de apenas 1,4%. 

Continuamente a prática dos governos pós-FHC de investimentos em setores privados, o 

BNDES desembolsou R$ 156 bilhões, tendo um aumento de 12,3% em relação a 2011, mesmo 

com a queda da expectativa de crescimento brasileira. Os investimentos do BNDES no período 

são apresentados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Desembolsos do Sistema BNDES no período de 2010 a 2012. BNDES apud 

(BANCO CENTRAL, 2012). 

 

3.1.4. Ano 2013 

O ano de 2013 foi marcado como um ano de retomada, com a volta de bons sinais de 

crescimento e investimentos, bem como a visão que o país seria a potência do futuro, inflamado 

por acontecimentos culturais como a Copa do Mundo e Olímpiadas que estavam desenvolvendo 

uma infraestrutura de alto padrão, graças ao elevado investimento feito nesses eventos.  

Segundo o relatório do cenário econômico e social desenvolvido por Sebrae (2013), o 

cenário macroeconômico e internacional era de recuperação da economia americana, mesmo 

que em taxas baixas historicamente como 2,4 % a.a. de crescimento do PIB registrado em 2013, 

o aumento do endividamento externo americano, fraca atividade econômica europeia no 

primeiro semestre com taxas recordes de desemprego na Zona do Euro chegando a 12,2% na 

Zona e 26,8% em um de seus países a Espanha, crescimento da economia chinesa no primeiro 

trimestre de 7,7% a.t. porém abaixo do previsto de 8% a.t. 

Na Figura 3.7 pode ser observado esse cenário internacional identificado por Sebrae (2013), 

tendo em vista o crescimento do PIB de importantes países. 



  57 
 

 

Figura 3.7: Crescimento do PIB (em % a.a.) de diversos países no período de 2007-2018, 

incluindo projeções. FMI apud (SEBRAE, 2013). 

Ainda segundo Sebrae (2013) a desaceleração da economia chinesa impacta os países 

emergentes, principalmente em suas exportações. Além disso, dado o mal desempenho de 

países compradores, a China redireciona boa parte de seus produtos de exportações para países 

como o Brasil, impactando diretamente as indústrias nacionais brasileiras e o mercado interno, 

movimento percebido com a grande entrada de automóveis asiáticos no Brasil nesse período. 

Mesmo com um cenário internacional conturbado no ano de 2013, segundo o Banco Central 

(2013) houve no ano uma retomada do ciclo de crescimento brasileiro com uma taxa de 

crescimento do PIB de 2,3% a.a. dado o desempenho das safras brasileiras, e exportações 

agropecuárias (crescimento de 7,0%), além de resultados favoráveis na indústria, construção 

civil e serviços. É importante ressaltar que com a revisão dos dados pelo IBGE, segundo 

orientações de órgãos internacionais como a ONU, a taxa de crescimento do PIB brasileiro de 

2013 também foi revisitada para 3,0 % a.a.  

No concernente ao PIB brasileiro frente as economias dos países formadores do BRICS, 

houve uma melhora na comparação com cenários anteriores e o Brasil ocupou a terceira posição 

tendo, no entanto, resultado bem abaixo de Índia e China, conforme ilustrado na Figura 3.8. 
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Figura 3.8: Comparativo entre o PIB do Brasil e dos outros países do BRICS no ano de 2013. 

(WORLD BANK, 2018). 

Preocupações com a inflação por parte dos órgãos econômicos brasileiros como o Copom 

voltaram a ser tema no período de 2013, no qual houve moderação do consumo brasileiro, recuo 

do mercado de crédito e índices de confiança do consumidor, aumento de preços e 

investimentos se ampliando em ritmo superior a demanda. A inflação apresentou um 

comportamento crescente terminando o ano de 2013 com uma taxa de IPCA de 5,91%, abaixo 

da meta estipulada de 6,5%, porém sendo esta combatida ao longo do ano por movimentos de 

ajuste monetários. O comportamento da inflação brasileira medida com 3 indicadores é 

observada na Figura 3.9.  

 

Figura 3.9: Comportamento da taxa de inflação brasileira medida por diferentes índices de 

preços. IBGE apud (BANCO CENTRAL, 2013). 

Sendo assim, segundo Banco Central (2013), o Copom iniciou um processo de reajuste na 

taxa Selic frente a um processo inflacionário com resistência e elevou a taxa básica de juros 

de 7,25 % a.a. do início de 2013 para a totalização de 8,2% a.a. em 2013. Tal movimento de 
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aumento da taxa de juros em 2013, diferentemente da política adotada em 2012, pode ser 

visto na Figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Comportamento da taxa Selic (em % a.a.) nos anos de 2012 e 2013. (BANCO 

CENTRAL, 2013). 

3.1.5. Síntese do período pré-crise (2010-2013) 

O período compreendido entre 2010-2013 pode ser considerado o intervalo pré-crise, pois 

medidas e indícios ocorridos neste intervalo de tempo contribuíram e foram agentes do processo 

recessivo vivido pelo Brasil, principalmente entre 2014 a 2017. 

Diferentemente das políticas monetárias e de gestão do Banco Central adotadas no período 

FHC e parte do governo Lula, o início do década 2010 foi marcado por forte intervenção 

governamental nos órgãos de controle econômico, interferindo nas políticas de redução da taxa 

de juros básica, controle de preços, investimentos e subsídios, tal como aponta o estudo de 

Barbosa Filho (2017). Tais condutas adotadas pelo governo à época são denominadas, ainda 

segundo Barbosa Filho (2017), de Nova Matriz Econômica (NME) e impactaram o 

comportamento de oferta e demanda no mercado reduzindo a produtividade econômica e a 

priorização de investimentos em longo prazo de retorno. No entanto, as principais 

consequências dessa Nova Matriz vieram na forma da política fiscal e monetária. Houve uma 

escolha por parte dos órgãos gerenciais da economia, no 1º Governo Dilma Rousseff, de uma 

política fiscal permissora de um aumento nos gastos, controle de preços, além de subsídios e 

investimentos por parte do governo em áreas direcionadas. Os efeitos dessa política fiscal são 

observados na Tabela 3.3, onde é apresentada a evolução do gasto público em porcentagem do 
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Produto Interno Bruto, fica notável o aumento principalmente nos anos 2012, 2013 e 2014 

chegando na casa dos 18% a 19%, taxa antes não alcançadas no período de 1999-2012.  

Tabela 3.3: Evolução do gasto público não financeiro da União (em % do PIB) excluindo a 

transferência para Estados e Municípios no período de 1999-2014. (PESSOA, 2014). 

 

No que concerne à política monetária adotada pela NME, houve uma mudança dos padrões 

mais ortodoxos estabelecidos nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da 

Silva, os quais são citados pelo estudo de Barbosa & Pessoa (2014) nos trechos a seguir: 

“No período FHC havia o entendimento de que a função do Estado na 

economia é criar uma infraestrutura jurídica e institucional que permita aos 

diversos mercados funcionarem e à economia se desenvolver. A natureza 

específica do processo de desenvolvimento não é atribuição do Estado. Ela 

será resultado natural do processo. 

Não é papel do Estado estabelecer quais setores devem ser priorizados e 

quais não devem. Muito menos é papel do Estado interferir no processo de 

formação dos preços da economia, que devem ser determinados pelo 

mercado.  

O ano de 2009 marca forte inflexão na política econômica do governo Lula. 

Após o período Palocci, de continuidade com a política econômica do 
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governo anterior, a equipe econômica enxergou na saída da crise de 

setembro de 2008 a oportunidade de implantar um novo regime”. 

(BARBOSA & PESSOA, 2014).  

A mudança da política monetária citada por Barbosa & Pessoa (2014) se deu em diversas 

esferas como o câmbio, juros, inflação, interação com a nova política fiscal adotada, alterações 

imperativas no spread bancário e interferência no mercado de crédito. 

Na esfera do câmbio, o sistema de regime flutuante cambial adotado por Armínio Fraga 

frente ao Banco Central entre 1999-2003 e continuado até então, sofreu a partir de 2009 sérias 

interferências, maior intervenção e controle, tal como apontado por Barbosa & Pessoa (2014) e 

evidenciado por Pinto (2011) no trecho a seguir: 

“No início do ano de 2011 o BCB passou a melhor acompanhar e intervir 

no mercado de derivativos cambiais conforme indica a Circular n°. 3520, 

que instituíram certos controles ao montante de posições vendidas dos 

bancos no Brasil no mercado a vista”. (PINTO, 2011). 

A principal mudança da política monetária brasileira a partir de 2009-2010, que levou a 

sérias consequências nos anos decorrentes, foi a maior tolerância à inflação, passando por 

momentos de controle de preços para tentar freá-la, e principalmente a mudança da tradicional 

visão e controle da taxa básica de juros. Segundo Barbosa Filho (2017), houve uma inversão da 

tradicional visão de elevação da taxa de juros por parte do Banco Central em momentos de 

crescimento da inflação e a consequente diminuição da taxa de juros em momentos de contração 

inflacionária. Essa inversão fora observada em 2012, até como medida para retomar a economia 

que mostrava sinais de fraqueza como demonstrado no item 3.1.3, com uma redução da taxa 

básica de juros em um momento de inflação crescente conforme apontado na Figura 3.11.  
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Figura 3.11: Comportamento da taxa básica de juros SELIC e a inflação entre 2001-2016. 

(BARBOSA FILHO, 2017). 

Tal medida mostrou-se eficaz a curto prazo, conforme demonstrado no ano de 2013 e no 

item 3.1.4, porém levou a uma perda de credibilidade do Banco Central e a uma inflação que 

ficou no patamar de 5,91% (apesar de ter pico de 6,7% ao longo do ano) e crescendo 

exorbitantemente até 10,67% em 2015, segundo IBGE e evidenciado na Tabela 3.4 e na Figura 

3.12. 

Tabela 3.4: Série Histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 

(IBGE,2013). 

 

(continuação)

    VARIAÇÃO

ANO MÊS NÚMERO ÍNDICE

(DEZ 93 = 100) NO 3 6 NO 12

MÊS MESES MESES ANO MESES

2013 JAN 3633,44 0,86 2,27 3,88 0,86 6,15

FEV 3655,24 0,60 2,27 4,08 1,47 6,31

MAR 3672,42 0,47 1,94 3,97 1,94 6,59

ABR 3692,62 0,55 1,63 3,93 2,50 6,49

MAI 3706,28 0,37 1,40 3,69 2,88 6,50

JUN 3715,92 0,26 1,18 3,15 3,15 6,70

JUL 3717,03 0,03 0,66 2,30 3,18 6,27

AGO 3725,95 0,24 0,53 1,93 3,43 6,09

SET 3738,99 0,35 0,62 1,81 3,79 5,86

OUT 3760,30 0,57 1,16 1,83 4,38 5,84

NOV 3780,61 0,54 1,47 2,01 4,95 5,77

DEZ 3815,39 0,92 2,04 2,68 5,91 5,91

(%)

SÉRIE HISTÓRICA DO IPCA
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Figura 3.12: Comportamento da taxa de inflação brasileira medida por diferentes índices de 

preços no intervalo de 2013 a 2015. IBGE apud (BANCO CENTRAL, 2015). 

3.2. Crise nos Anos de 2014 a 2017 

Após a elucidação no item 3.1 de um período pré-crise com fatores e nexos causais para 

realização da recessão brasileira propriamente dita, este item é referido a um entendimento 

maior do que foi a Crise de 2014 a 2017, aos seus impactos na economia, as medidas e ajustes 

do governo, bem como a relação dessa crise com a construção civil. 

Por ser um setor cíclico e muito sujeito a crises, a construção civil naturalmente já apresenta 

um elevado grau de abalo no seu desempenho setorial e econômico. Adicionado a isso, o fato 

de a Crise de 2014 a 2017 ser uma crise conseguinte de diversos investimentos de infraestrutura 

nacionais e grandes obras, desde Copa do Mundo 2014, Olimpíadas, Transposição do Rio São 

Francisco, Usina Hidrelétrica de Belo Monte, até outros investimentos do PAC, faz com que as 

repercussões desta crise abalem diretamente o mercado de engenharia brasileiro. Além disso, o 

fator político e a imagem que o setor da construção ficou perante a população, principalmente 

no que se refere a licitações públicas e grandes empreiteiras, dificulta a retomada do 

crescimento, que acaba sendo puxado pelas grandes corporações demandantes de serviços das 

menores. 

Na esfera social entender os motivos e consequência da Crise de 2014 a 2017 mostra-se 

relevante dada a transformação cultural resultante dela, até por ser a principal crise pós-

redemocratização no Brasil - segundo dados de Balassiano (2017) - e os efeitos além de 

econômicos serem transmitidos para a sociedade como desemprego, endividamento da 
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população, mudanças políticas influenciadas pela crise, a relação de trabalho (vide Nova 

Reforma Trabalhista) e até a rediscussão do modelo de aposentadorias sociais brasileira.  

3.2.1. Intensidade da Crise de 2014-2017 

Após o início do século XXI e da década de 2010 de perspectivas e resultados favoráveis 

para economia brasileira, o país viveu a realidade da sua maior crise histórica, confirmada até 

pelo Ministro da Fazenda (de 2016 a 2018) Henrique Meirelles em dois momentos, o primeiro 

referente ao discurso no Palácio do Planalto em 08/06/2016, e o segundo no pronunciamento 

oficial do ministro da fazenda em 06/10/2016. 

Discurso no Palácio do Planalto em 08/06/2016: 

“Não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão esse ano 

for a mais intensa (a maior) desde que o PIB começou a ser medido no 

início do século XX.  

É uma crise que pode ser maior até que a Grande Depressão dos anos 30.  

É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados, apenas para darmos 

um exemplo, é equivalente à população de Cuba.” (MEIRELLES; EBC 

AGÊNCIA BRASIL, 2016) 

Transcrição do Pronunciamento Oficial do Ministro da Fazenda 06/10/2016 

“Boa noite. Eu sou Henrique Meirelles e assumi o Ministério da Fazenda 

quando o Brasil enfrenta a pior recessão de sua história. 

Os gastos públicos foram elevados muito além da arrecadação nos últimos 

anos. Para você ter uma ideia, só neste ano o nosso déficit será de 170 

bilhões de reais. Ou seja, esse é o tamanho do prejuízo que tivemos que 

assumir.  

E isso já vinha ocorrendo em anos anteriores. O governo vinha se 

endividando e pagando juros muito altos para poder financiar essa conta. 

A inflação saiu do controle e está acima dos limites aceitáveis.” 

(MEIRELLES; PORTAL OFICIAL DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2016). 

No estudo de Balassiano (2017), uma comparação da Crise de 2014 a 2017 com outras 

vividas no Brasil mostram a dimensão de sua ocorrência. Dado que houve, segundo CODACE 

(2017), uma recessão nacional perdurante por 11 (onze) trimestres entre 2014 e o final de 2016 
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e início de 2017, os números tanto da duração, da perda, quanto da lenta recuperação 

relacionada ao PIB são expoentes da maior recessão já vivida pelo país. Comparando-se em 

duração com a crise de 1989 a 1992, e com a crise de 1981 a 1983 (crise da década perdida) em 

relação a taxa de retração do PIB (8,6% entre 2014 e 2016), o cenário e as condições vividas 

pelo Brasil reúnem os piores momentos econômicos de sua história em um só período e crise. 

A curva descendente do desempenho econômico brasileiro é percebida na Figura 3.13, na qual 

é possível notar o grau elevado de caída dos negócios sem a presença de pequenas ondulações 

de recuperação, ondulações essas presentes em outras crises correlacionadas. Segundo 

Balassiano (2017) este comportamento de possuir dois anos de retração do PIB só foi visto no 

Brasil em dois momentos, nos anos de 1930 a 1931 decorrentes da Crise de 1929, e os anos de 

2014 a 2016, justamente o ápice da Crise Brasileira do século XXI. 

 

Figura 3.13: Comportamento do PIB brasileiro entre 1980 a 2017. (Áreas sombreadas 

representam períodos de recessão econômica). (CODACE, 2017). 

Para Veloso & Bonelli (2016), a crise brasileira tem dois aspectos a serem considerados: o 

Brasil estava em crescimento e entrou em crise, ou o Brasil entrou em crise devido ao 

crescimento não sustentado. Sendo assim, na visão dos autores a teoria que o Brasil entrou em 

crise dado que estava crescendo é uma consequência, portanto, de fatores externos, como a crise 

de 2009 e seus desenrolares e também de fatores internos como a condução da política 

econômica e o desarranjo fiscal doas anos 2014 e 2015 - de forma mais explícita. Entretanto, a 

teoria que o Brasil desempenhou um desenvolvimento acima do que era sua potencialidade e 
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capacidade, ou seja, um crescimento ludíbrio, é originária das políticas de concessão de crédito, 

estimulo do consumo interno, aumentos dos gastos públicos e financiamentos de grandes 

empresas e grandes investimentos atrelados à União. 

Apesar de o momento de crise brasileira ser delimitada entre 2014 e 2017, segundo 

Balassiano (2017) o desempenho nacional já vinha sendo preocupante desde 2011, com 

desaceleração a partir de então levando até ao começo da recessão de 2014. A crise, portanto, 

teve seu início no ano de 2014, tendo um fator político muito forte atrelado a ela por se tratar 

também de um ano eleitoral. No entanto, o auge da crise não foi em seu começo, mas sim no 

período de 2015 a 2016, segundo Balassiano (2017), no qual o patamar de crescimento do PIB 

foi de 3,8% em 2015 e de -3,55 em 2016. Se considerado o intervalo de 2014 a 2016, a contração 

do PIB per capita é também expressiva, com uma taxa de -9% de crescimento nesse período, 

dados conforme estudo de Barbosa Filho (2017). Uma recessão de 2 anos seguidos (2015 e 

2016), conforme estudo de Balassiano (2017), não era vista na economia brasileira desde o 

biênio 1930 e 1931 resultantes da Grande Depressão (tema abordado no item 2.1) 

Em relação aos sinais de recuperação econômica brasileira, as taxas de desempenho do 

mercado nacional, ao analisar o período de 2014 a 2016, mostraram que a recessão econômica 

penduraria por 2017, segundo o estudo de FGV IBRE1 (2016). O setor mais afetado, e apontado 

por esse estudo, foi o de importação, porém cabe o destaque para a construção civil no que se 

refere ao ano de 2015 com uma retração de 8,5%. Tais comprovações são identificadas na 

Tabela 3.5, mostrando o elevado grau de interferência da crise econômica em praticamente 

todos os setores produtivos brasileiros. 
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Tabela 3.5: Taxas de crescimento do PIB por setor brasileiro. FGV IBRE1 (2016). 

 

Alinhado a então representada contração da maioria dos setores produtivos brasileiros 

segundo FGV IBRE1 (2016), o índice de confiança da indústria foi severamente abalado, o que 

traz para o país uma dúvida em relação ao consumo e investimentos. Segundo FGV IBRE1 

(2016) nenhuma das recessões econômicas brasileiras estudadas desde 1980 tiveram sua saída 

sem que o índice de confiança subisse ao menos 1 %, e o que se reparou no Brasil, entre 2013 

e 2015 foi justamente o contrário. Ao analisar as regiões sombreadas no gráfico da Figura 3.14, 

as quais representam os períodos de recessão econômica nacional, é possível entender que a 

constante queda do índice e uma retomada muito tímida constatados no período entre 2013 e 

2015 mostram a dimensão da crise e a percepção de risco dos investidores. 
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Figura 3.14: Índice de Confiança da Industria relacionada a períodos de recessão (região 

sombreada). FGV IBRE1 (2016). 

3.2.2. Crise Brasileira e o Desempenho Mundial 

A economia brasileira, inteiramente afetada pela Crise de 2014 a 2017, teve um agravamento 

devido a questões e âmbitos externos, porém estes não foram preponderantes para a entrada em 

um período de recessão econômica. Sintetizar que a Crise brasileira foi oriunda da queda dos 

preços das commodities, dos efeitos tardios da Crise de 2009 e de um período de lento 

crescimento produtivo e econômico global é ignorar seus principais motivos, relacionados a 

políticas e condicionamentos internos.  

O Brasil está em recessão desde o segundo trimestre de 2014 e segundo Balassiano (2017), 

há a ligação de fatores externos e internos como potencializadores, e em alguns casos 

causadores, do cenário de crise. Ainda em estudos de Balassiano (2017), apenas 30 % do 

desempenho brasileiro de retração e crise podem ser ligados a fatores externos.  

Embora haja uma corrente de autores, como Pereira (2013), que defendem que foram os 

efeitos de uma crise mundial que impactaram nas perspectivas de crescimento da economia 

brasileira no período de 2013 a 2015. Tal crise mundial, entretanto, não é observada quando 

comparada a países emergentes nesse intervalo de tempo, conforme verificado na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6: Indicadores de crescimento da economia Mundial de 2013 a 2015. World Bank 

apud (PEREIRA, 2013). 

 

Além do fato de os índices de crescimento mostrarem a recuperação de uma crise e não a 

imersão em uma, segundo Ministério de Minas e Energia & EPE (2015) a economia global já 

estava em processo de recuperação no intervalo de 2014-2015, críticos da crise brasileira. Como 

forma de apresentar resultados dessa retomada, o relatório de Ministério de Minas e Energia & 

EPE (2015) revela que a economia Norte Americana apresentou resultados de retomada, 

principalmente no que concerne ao seu mercado de trabalho, conforme apresentado na Figura 

3.15. 

 

Figura 3.15: Taxa de Desemprego nos Estados Unidos, em %, do 1T2014 a 1T2015. BLS 

apud (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA & EPE, 2015) 

É entendido que a Europa, principalmente a Zona do Euro, teve um desempenho crítico no 

período. Essa criticidade foi oriunda da relação entre o bloco e as questões internas, como 

dívidas entre seus países (principal o caso da Grécia), incompleto consenso político da União 

Monetária Europeia e comprometimentos sociais excessivos e dispendiosos por parte dos 

Estados. Sendo assim, o exposto ajuda a elucidar e afastar a teoria que o motivo ou causa da 
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crise fosse a consequência de uma real crise econômica global nos anos de 2013 a 2015. Muito 

pelo contrário, países como os Estados Unidos e China diretamente impactados pela Crise de 

2009 tiveram resultados compatíveis com os esperados no período. (ECB – EUROPEAN 

CENTRAL BANK, 2013). 

Ao direcionar o enfoque da análise externa para os países vizinhos e compartilhantes do 

mesmo continente que o Brasil, pode-se observar, segundo estudo de Pereira (2013) que os 

países sul-americanos tiveram resultados econômicos nos anos 2000 melhores que os 

brasileiros. Aproveitando a onda das commodities do começo do milênio países como Peru e 

Argentina tiveram um crescimento agregado maior que o brasileiro.  

Com o início da crise brasileira, o desempenho do Brasil, maior economia da América 

Latina, frente aos principais países do continente piorou, dado que Peru, Uruguai e Chile 

obtiveram todos crescimentos da ordem de 2 a 3% do PIB, excetuando-se a Argentina que 

sofreu crise interna também no período. Os comportamentos de crescimento dos países citados 

estão presentes na Figura 3.16, onde é possível concluir visualmente que a curva de crescimento 

Mundo está inversamente proporcional à recessão brasileira desde 2013, dando mais um indício 

do não suporte a teoria recessiva mundial para promoção da crise brasileira. 

 

Figura 3.16: Taxa de crescimento dos principais países da América Latina frente ao do 

Brasil. Banco Mundial apud (PEREIRA, 2017) 
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Um outro tipo de análise que permite-se fazer no caso brasileiro é a base de comparação 

(Figura 3.17) com os BRICS, estratégia adotada nos itens 3.1. É possível perceber que o 

desempenho brasileiro é ainda mais preocupante frente aos outros países, afastando-se assim a 

razão principal da crise em um intervalo de tempo bem posterior a 2008/2009 ser relacionada a 

uma crise mundial originária desse período.  

 

Figura 3.17: Crescimento anual do PIB entre 2013 e 2015 nos países do BRICS. (WORLD 

BANK, 2018). 

3.2.3. Motivos e Efeitos da Crise de 2014-2017 

A crise brasileira de 2014 a 2017, segundo Balassiano (2017) resultou de uma relação entre 

oferta e demanda, tal como o natural e esperado, e de políticas adotadas a partir de 2011, 

contrárias às seguidas por governos anteriores desde a redemocratização. Essas novas políticas 

foram conjugadas em um plano econômico denominado pelo autor de NME (Nova Matriz 

Econômica). Os efeitos gerados por essa matriz foram a crise da dívida pública, a política 

monetária contracionista para controle da inflação, dada a perda de credibilidade do Banco 

Central justamente pela adoção de práticas não usuais decorrentes da NME, e a alocação de 

investimentos e setores pouco produtivos. 

Pereira (2017) aborda que algumas das práticas pertencentes a NME como a redução das 

metas de superávit primário e a falta de políticas de remanejo do ganho de reservas advindas 

de exportações para seu fomento foram influenciadas pelo aumento do gasto público e 

provocaram um desequilíbrio nas contas estatais, fato esse observável a partir de 2011, ano de 
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transição entre o 2º mandato de Lula (2006-2010) e o 1° mandato de Dilma (2010-2014). Nesse 

período o autor ainda aborda que houve uma mudança (originária também da NME) no regime 

da política monetária do Banco Central Brasileiro, passando a reduzir a taxa de juros Selic para 

acompanhar esse crescimento do consumo. Entretanto ainda segundo Pereira (2017), a 

estratégia usada pelo governo é pouco eficiente a longo prazo, pois há um aumento natural da 

inflação e do nível de endividamento da população. 

O comportamento da inflação com aumento observado desde maio de 2012 até junho de 

2013, passando por um período de estabilização e reajuste com queda da taxa entre julho de 

2013 a janeiro 2014, começou a mostrar seu viés preocupante de serva alta a partir de janeiro 

de 2014, saindo de um patamar de 5 a 6% (abaixo da meta) para um de 12% (bem acima da 

meta). Tais dados foram retirados do cenário econômico apresentado por Ministério de Minas 

e Energia & EPE (2015), e presentes na Figura 3.18 a seguir, sendo correlacionada a linha de 

desempenho da inflação com o comportamento da Taxa Selic. 

 

Figura 3.18: IPCA acumulado e Taxa Selic no período de 2012 a 2015. IBGE e BCB 

apud(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA & EPE, 2015). 

No período de 2015 a início de 2016 as estratégias adotadas por parte do 2º governo Dilma 

visando reanimar a economia, conforme apontado por FGV IBRE1 (2016), foram: a retomada 

de crédito usando reservas internacionais pretendendo retomar o consumo interno, apoio a 

indústria de construção e o combate à inflação iniciado logo após a vitória eleitoral. Entretanto, 
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a difícil retomada por parte do Banco Central alinhado ao fracasso dessas estratégias acabaram 

por aumentar ainda mais a inflação brasileira em 2015 e início de 2016, vide Tabela 3.7.  

Tabela 3.7: Inflação e variação nos anos de 2015 e 2016. (IBGE, 2018). 

 

Dado esse cenário de insucesso ao combate à inflação, a adoção de uma política fiscal 

pautada no aumento de impostos, volta da CPMF, foram propostos internamente pelo governo. 

Conforme estudo de FGV IBRE1 (2016). 

Nessa linha da política fiscal, os governos de 2012 a 2016, tiveram um impacto enorme na 

condução de escolhas que permitiram a crise de 2014 a 2017, correlação expressa por 

Balassiano (2017). Entre essas escolhas, houve a gradativa substituição de um superávit 

primário de 2,2 % em 2012 até o déficit primário de 2,7 % em 2016, ou seja, maior até em 

representatividade que o superávit inicial. Além desses dados apontados por Balassiano (2017), 

a Figura 3.19, apresentada por Ministério de Minas e Energia & EPE (2015), também evidencia, 

descriminando ano a ano, essa substituição. 
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Figura 3.19: Indicadores de superávit primário do setor público. BCB apud(MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA & EPE, 2015). 

 No entanto, em relação a política fiscal o mais alarmante foram os gastos e as dívidas 

públicas, ainda segundo Ministério de Minas e Energia & EPE (2015). As dívidas públicas 

contabilizando os restos a pagar (despesas não pagas pelo exercício anual anterior e que são 

cobradas no atual) mostram que a irresponsabilidade fiscal brasileira a partir de 2008/2009 

(início da reversão das políticas monetárias citadas no item 3.1.5) foi galopante, levando a uma 

dívida de restos a pagar em 2015 de cerca de 180 bilhões de reais, conforme apontado e ilustrado 

na Figura 3.20 por Ministério de Minas e Energia & EPE (2015). 

 

Figura 3.20: Restos a pagar na política orçamentaria brasileira de 2001 a 2015. Senado 

Federal e Secretaria do Tesouro Nacional apud FGV IBRE1 (2016). 
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De acordo com Balassiano (2017) e em um período pós-afastamento de Dilma Rousseff3, 

as políticas adotadas4 para tentar minimizar os efeitos da crise e procurar saídas para ela foram: 

a Proposta de Emenda Constitucional 241/20165 (PEC do teto de gastos públicos), a discussão 

e propostas de uma reforma da previdência social e a redução da inflação pelo Banco Central 

dirigindo-se para a meta visando recuperar a capacidade produtiva que esteve ociosa entre 2014 

e 2017. 

3.2.4. Mercado de Trabalho na Crise de 2014-2017 

Os efeitos da crise em relação a população economicamente ativa e a taxa de desemprego 

foram tão intensos e ainda visíveis que apesar de uma leve retomada em 2017, a proporção de 

desempregados a procura de emprego caiu e a parcela de desocupados a mais de dois anos 

aumentou, considerando o ano de 2017 retratado no estudo do IPEA (2018). O comportamento 

da variação da taxa de desemprego, bem como o, desempenho da própria taxa, são observados 

na Figura 3.21. 

 

Figura 3.21: Taxa de Desocupação e variação interanual brasileira de 2012 a 2018. IBGE / 

Pnadc apud (IPEA, 2018). 

 

                                                            
3 Em 12 de maio de 2016, o Senado decidiu pela abertura do processo de impeachment e afastou a então 
presidente Dilma Rousseff do cargo. A partir desse momento, o então vice-presidente Michel Temer assumiu 
interinamente a presidência. (SENADO FEDERAL, 2016). 
4 É importante ressaltar que não é escopo desse estudo avaliar a efetividade das políticas adotadas, sendo 
somente a evidenciação das medidas tomadas pelo governo frente a crise. 
5 Essa Proposta de Emenda Constitucional veio a ser aprovada em 15/12/2016 passando a vigorar como 
Emenda Constitucional n° 95. 
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O referido desempenho do mercado de trabalho e o número de desempregados é um reflexo 

de diversas políticas adotadas no período pré e durante a crise, sendo a maneira como foi tratada 

a inflação brasileira uma dessas políticas. Segundo Pereira (2017), o posicionamento do 

segundo governo Dilma frente a inflação foi utilizar um princípio econômico, que atrela a 

inflação e o desemprego, para manter baixo o nível de desemprego brasileiro, mas em 

contrapartida elevando e mantendo-se alta a inflação. Além disso, essa medida adicionada à 

falta de políticas de incentivo ao superávit primário (desde o segundo governo Lula), à 

manutenção de elevadas taxas de juros e à não realização de uma política de ajuste fiscal, 

acarretou na incapacidade governamental de controle de gastos, fazendo com que o governo 

não conseguisse manter o rumo da economia e rapidamente houvesse um colapso interno. 

Isto posto, de acordo com Pereira (2017) o primeiro fator impactado pela crise foi o mercado 

de trabalho e as taxas de desemprego. Isso ocorreu visto que, havia uma falsa demanda 

provocada pelo uso da Curva de Philips - alta inflação acarreta teoricamente em uma menor 

taxa de desemprego e uma menor inflação em uma maior taxa de desemprego. Essa tendência 

do princípio econômico norteado pela curva de Philips é apresentada por Palma & Ferreira 

(2016), em que foi utilizada a NAIRU (Non on-accelerating inflation rate of unemployment ou 

taxa de desemprego não aceleradora da inflação) para fazer essa correlação.  

O estudo de Palma & Ferreira (2016), realizado no período da crise brasileira, apresentou 

os princípios de Phillips e Phelps: quando a taxa de desemprego é maior do que a NAIRU (o 

hiato fica positivo no gráfico) e há uma tendência de diminuição da inflação, já quando a taxa 

de desemprego é menor do que a NAIRU (o hiato fica negativo no gráfico) e há uma tendência 

de aumento da inflação. Essa última correlação foi justamente o que ocorreu no Brasil nos anos 

pré e durante a crise, ainda conforme Palma & Ferreira (2016). 

 Em um período pré-crise, segundo Palma & Ferreira (2016), o governo aproveitou-se de 

taxas de inflações altas para manter um nível de desemprego baixo. No entanto durante a crise, 

entre 2014 e 2016, houve uma rápida inversão econômica provocando o aumento da taxa de 

desemprego, que não foi acompanhado de um hiato positivo, ou seja, a inflação não tenderia a 

diminuir. Sendo assim, gerou-se altas taxas de desemprego e inflação concomitantemente, 

conforme observado na Figura 3.22. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desemprego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
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Figura 3.22: Hiato do desemprego x IPCA. (Palma & Ferreira, 2016). 

Essa alta taxa de desemprego é apontada por IBGE (2018), tendo sofrido, no período de 

2014 a 2017, um aumento de 86,4 %, atingindo em 2017 níveis recordes como 12,7% da 

população desempregada, situação, portanto, de 13 milhões de brasileiros. Além dessa 

constatação, o estudo mostra que os estados mais afetados com a onda demissionária foram 

Santa Catarina (aumento de 170,2 % de 2014 a 2017) e Rio de Janeiro (aumento de 157% de 

2014 a 2017), conforme observado na Figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Variação da taxa de desemprego entre 2014 e 2017. DPE IBGE apud(IBGE, 

2018). 



  78 
 

O nível de desemprego causado por essa crise é tão relevante que segundo dados do 

CECON, presentes no estudo de Rossi & Mello (2017), a crise de 2014-2017 é considerada a 

crise com maior aumento da taxa de desemprego e mais rápida evolução. Como base de 

comparação, na Figura 3.24, tem o aumento do desemprego para a crise da década perdida 

(1980), a crise da poupança (1989) e a crise de 2014. 

 

Figura 3.24: Variação da taxa de desemprego entre 2014 e 2017. DPE IBGE apud(IBGE, 

2018). 

 

3.2.5. O BNDES e a Crise 

Com a repercussão da crise americana do subprime, houve imediatamente em 2009 uma 

retração da economia brasileira. A fim de retomar o crescimento e fortalecer o projeto de 

consumismo, o governo brasileiro desde 2008 vinha implantando medidas de utilização dos 

bancos públicos, como o BNDES, para financiamento para produção e estimulo do consumo 

interno, ambas medidas mais intervencionistas.  

O aumento de investimentos via BNDES de 2008 a 2014, passou por taxas de incremento 

de 18% de 2009-2010 e por uma taxa de 20,6% do PIB em 2010, momento pós crise de 2009 e 

visando subsidiar  e proteger a indústria nacional em um momento de intensos fatores externos, 

isso de acordo com o próprio BNDES (2015). Nessa onda de investimentos o setor que mais 

recebeu investimentos por parte do governo foi o da construção civil. Segundo BNDES (2015) 

a construção civil corresponde por mais de 50 % dos investimentos feitos na economia nos anos 
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de 2005 a 2015. Alinhado a isso o desempenho do setor foi expressivo com uma melhora de 

45% na produção entre 2008 e 2014. 

Dada essa atuação do BNDES frente a crise americana em 2008-2009 o aumento dos 

empréstimos, segundo Garcia (2014), acarretou em um reflexo de crescimento da dívida pública 

da ordem de 10% do PIB. Esse reflexo se deu pela taxa subsidiada que o Tesouro Nacional faz 

o aporte no banco. 

No início da crise de 2014-2017 o BNDES voltou a atuar fortemente na economia tal como 

havia feito no período de 2008-2009, em meio do auge da crise do subprime. Somente em 2014, 

segundo INSPER (2014) o banco emprestou a quantia de 194,8 bilhões de reais, recorde na 

história brasileira. A evolução das linhas de crédito do BNDES está exposta na Figura 3.25 a 

seguir: 

 

Figura 3.25: Evolução de empréstimos feitos pelo BNDES no período de 1995 a 2016. 

(SILVA, 2017). 

O fluxo de caixa do banco foi alimentado por aportes do Tesouro Nacional, com R$ 400 

bilhões por ano desde 2008, como política adotada em meio à crise americana e continuada 

pelos governos à época. Entretanto esse grande investimento no BNDES, segundo INSPER 

(2014), não foi transmitido em uma elevação compatível da taxa de investimento na economia 

nacional que saiu de seu pico de 19,5% em 2011 para 17,7% em 2013, o ano pré-crise.  

Em visões contrárias, economistas renomados como Oliveira (2014) fizeram estudos 

indicando que o BNDES é importante para os investimentos no Brasil, e que essa importância 

vem do fato de que os financiamentos via BNDES suavizam o aperto de juros em empresas 
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com maior risco. Porem outras correntes, como Lazzarini et al (2011), indicam que os 

empréstimos não provocaram diretamente aumento nos investimentos por parte das empresas, 

conforme exposto a seguir no trecho da obra de Lazzarini et al (2011) a respeito do BNDES: 

“On the other hand, its loans and equity allocations do not affect the 

performance and Investment decisions of our firms in a consistent way – 

except for a reduction in financial expenses due to the effect of 

governmental subsidies”. (LAZZARINI ET AL, 2011). 

E traduzido pelo autor que vos fala como: 

“Por outro lado, os seus empréstimos e alocações em ações não afetam o 

desempenho e as decisões de investimento de nossas empresas em uma 

maneira consistente – exceto pela redução das despesas financeiras devido 

ao efeito de subsídios governamentais”.  (LAZZARINI ET AL, 2011). 

A parte do não consenso da eficácia de tais investimentos e subsídios por parte do BNDES, 

o observado no Brasil no período pré e durante a crise foi um aumento da dívida pública e a 

contínua prática de movimentação de recursos da União para o banco. 

O aumento da dívida pública brasileiro ocorreu, segundo FGV IBRE2 (2014), tanto pela 

acumulação de reservas internacionais quanto ao aumento de financiamentos públicos e linhas 

de crédito direcionado a setores escolhidos pelos governos via BNDES. Ao decorrer da crise 

em 2014, e também em períodos pré-crise como em 2013, o aumento da dívida bruta e a taxa 

de juros interna alta levou ao governo um problema em relação a estabilidade econômica do 

país e a dificuldade de adotar medidas para tentar reduzir sua dívida liquida. 

O aumento da linha de crédito em 6,9 % de 2013 para 2014, principalmente via BNDES, 

contabilizou uma expansão de R$ 32 bilhões em relação ao total dos créditos, conforme 

apontado por FGV IBRE2 (2014). Por conta de investimentos governamentais em 

infraestrutura, financiamentos a longo prazo com subsídios e taxas abaixo das de mercado, o 

estado brasileiro teve de ampliar ainda mais esses recursos ao BNDES e outras instituições 

financeiras oficiais (IFO), até a chegada da Crise de 2014-2017. Essa problemática lógica de 

aplicação em bancos públicos por parte da União, com taxas de juros a baixo do mercado, 

acarretou na situação descrita abaixo: 

“Mais especificamente, o governo tem hoje (2014) aproximadamente R$ 

500 bilhões aplicados nas IFOs com rendimento aproximado equivalente à 
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Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP), hoje (2014) em 5 % a.a. Como o 

custo médio de captação da União está em 11 % a.a., o custo de 

carregamento dos empréstimos da União às IFOs chega a R$ 30 bilhões 

por ano (0,6% do PIB previsto para 2014) ”. (FGV IBRE2, 2014). 

A lógica dos empréstimos da União citados acima, também foram observados por Silva 

(2017). Em seu estudo foi observado um aumento da participação do Tesouro Nacional na fonte 

de recurso financeiro do BNDES que saiu de um percentual de 10,2 % em 2002 até 57,7% em 

2014, e se mantendo alto mesmo durante a crise com uma representação acima de 50 %, 

conforme observado na Tabela 3.8 e a Figura 3.26. 

Tabela 3.8: Fontes de recursos financeiros do BNDES de 2002 a 2016. (SILVA, 2017). 

 

 

Figura 3.26: Comportamento dos principais alocadores de recursos ao BNDES. (SILVA, 

2017). 

O outro aspecto apontado no trecho citado de FGV IBRE2 (2014) foi o referente aos custos 

de oportunidades (Taxa de Juro de Longo Prazo e custo de carregamento dos empréstimos da 
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União). Segundo FGV IBRE2 (2014), é necessária uma maior responsabilidade fiscal brasileira, 

tendo que alinhar às necessidades inerentes de investimento em infraestrutura e no meio social 

com o custo de carregamento (taxas menos subsidiadas) de empréstimos às IFOs e 

principalmente ao BNDES. Tal comportamento também é evidenciado no estudo de Lazzarini 

et al (2011), em que há uma comparação, presente na Figura 3.27, entre o custo médio de capital 

(WACC) praticado pelo BNDES e a Taxa Selic (taxa básica de juros na economia brasileira). 

Vale ressaltar que a diminuição da discrepância das taxas em 2008/2009 foi um reflexo da crise 

americana, que refletiu em uma redução global de crédito. 

 

Figura 3.27: Comportamento do custo de capital médio do BNDES em relação ao benchmark 

brasileiro - Taxa Selic. (LAZZARINI ET AL, 2011). 

A relevância e participação do banco nacional do desenvolvimento brasileiro, BNDES, em 

comparação com outros países mostra como ele se tornou ao longo dos anos fundamental no 

país e também um certo perigo, pois o mercado de crédito nacional além de já limitado está 

muito dependente de uma única instituição que tem participação política e estrutura 

governamental. A Figura 3.28 mostra uma comparação aos bancos de desenvolvimento de 

outros países indicando a porcentagem da atuação do banco frente o mercado de crédito total 

por pais e sua relação com o PIB. Na Figura 3.28 leia-se: Alemanha (KFW - Kredintaltanlt fur 

Weidarufban), China (CDB - China Development Bank), Brasil (BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social), Coréia do Sul (KDB - Korean Development Bank), Japão (JFC – 

Japan Finance Corporation). 
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Figura 3.28: Participação (em %) dos Bancos de Desenvolvimento no Mercado de Crédito 

por País em 2012. (SILVA, 2015). 

No entanto, segundo Lazzarini et al (2011), essa relevância mostra como o mercado de 

capitais no Brasil ainda é incipiente e mascara o problema de para quem o banco está 

emprestando. Para Garcia (2014), a política de subsídios e investimentos do BNDES ao longo 

do tempo teve uma alteração de sua finalidade inicial de apoio ao pequeno e médio empresário 

e começou a destinar a maior parte dos seus recursos às grandes empresas. Alinhado a isso, é 

apontado que 65% dos desembolsos do BNDES são para empresas de grande porte e que essas 

recebem os subsídios sem transformar necessariamente em investimentos. 

Essa capacidade de conseguir transformar ou não em investimentos é rebatida por Silva 

(2017), pois segundo o autor, o BNDES teve um importante papel na crise de 2008 e nas 

empresas que contraíram empréstimos junto ele no período de 2002-2014, dado que tiveram 

restrições financeiras positivas em relação às empresas que não contraíram. 

Entretanto, mesmo sendo incerto a efetividade ou não dos aportes, o impacto fiscal que o 

BNDES causa aos cofres públicos deve ser reajustado. Essa visão é compartilhada até por 

Barbosa Filho (2015), ao revelar que as perspectivas a época para o período de 2015-2018 

indicavam que teria de haver uma redução do repasse da União ao banco (principalmente pelo 

TN), reduzindo assim o crescimento da dívida pública. A seguir está o trecho de sua obra 

relatando tal posicionamento: 

Reduzir o custo de carregamento dos créditos da União junto aos bancos 

públicos: atualmente os empréstimos da União às instituições financeiras 
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oficiais (IFOs) têm um custo financeiro de aproximadamente 0,6% do PIB 

por ano. A redução desse custo tem o mesmo efeito fiscal de uma elevação 

do resultado primário, uma vez que ela reduz a velocidade de crescimento 

da dívida líquida do setor público. O caminho para reduzir esse custo 

financeiro passa necessariamente por duas iniciativas: reduzir o volume de 

novos empréstimos aos bancos públicos — como já começou a ser feito 

pelo governo atual — e aumentar gradualmente a TJLP, para reduzir a 

diferença entre as taxas de captação e aplicação dos recursos públicos 

utilizados no crédito direcionado, sobretudo via BNDES. (BARBOSA 

FILHO, 2015). 

 

3.3. A Crise de 2014-2017 e a Construção Civil 

3.3.1. Visão Geral da Crise na Construção Civil 

Ao longo da história política brasileira, conforme apontado em estudo de Brandão (2017), 

as grandes empresas de construção civil tornaram-se muito próximas dos governos, tendo até 

participação em financiamento de campanhas eleitorais. Apesar de o setor da construção civil 

ser associado a outras crises econômicas e outros episódios políticos: CPI do Orçamento, 

impeachment Collor de Mello, Década Perdida e até o governo de Jânio Quadros, nenhuma 

delas teve tamanha repercussão e abrangência quanto a Crise de 2014-2017 e a Lava-Jato. 

O desempenho do setor, mesmo em tempos de crise não é normal nem compatível com sua 

relevância nacional, produtiva e financeira. Segundo DIEESE (2013) a construção civil 

movimentou em 2012 um faturamento anual total de R$ 180 bilhões, sendo que a maior parte 

do setor é constituído de empresas de pequeno porte. Segundo o estudo dentre as 195 mil 

empresas de construção civil em 2011, 97,6% tinham menos de cem funcionários, entretanto as 

empresas que movimentam a maior parte do faturamento anual estão concentradas no 0,3% 

com mais de 500 empregados. 

Os melhores desempenhos da construção civil foram justamente no período pré-crise, 

fazendo parte o início das construções para a copa do mundo de 2014, tendo em 2010 atingido 

uma faixa de crescimento de 11,6%, conforme abordado na Figura 3.29. Além disso, segundo 

dados de Ernst & Young (2014), essa expansão do setor foi acompanhada de uma elevação nos 

preços de imóveis e terrenos, tendo a inflação no ramo imobiliário e de construção civil atingido 
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níveis maiores que a própria inflação nacional, do IPCA por exemplo. O INCC (Índice Nacional 

de Custo de Construção) teve uma alta de 43,4% entre 2007 e 2012 e o IPCA uma alta de 31,9%, 

conforme apontado por de Ernst & Young (2014). 

 

Figura 3.29: Taxa de crescimento PIB da construção civil e PIB do Brasil. (DIEESE, 2012). 

Apesar da relevância na economia nacional e os resultados na época pré-crise, 

principalmente o expressivo em 2010, os anos seguintes 2011 e 2012 já mostravam uma 

moderação significativa no elevado risco de crescimento até então, dando indícios que o setor 

poderia sofrer alguma transformação. Sendo assim, o expressivo crescimento do setor da 

construção civil dentre o período pré-crise (2007-2012), atingindo um grau de 1,8 vezes maior 

que a taxa de crescimento do próprio PIB brasileiro, foi acompanhado da expressiva redução 

no período posterior, o da Crise de 2014-2017, conforme dados presentes no estudo da Ernst & 

Young (2014). 

Após o boom imobiliário brasileiro, apontado por Ernst & Young (2014), a crise de 2014-

2017, segundo EXAME (2015), veio acompanhada de uma derrocada de preços dos imóveis e 

terrenos e uma preocupação por parte das empresas com o estoque de imóveis e a não previsão 

de lançamento de novos. Tal estoque se tornou tão alarmante que, conforme apontando por 

EXAME (2015), as empresas como Even, Gafisa e PDG (gigantes do mercado de edificações 

multifamiliares) estiveram em 2015 com estoque referente a 50 meses de venda. Além da queda 

de preços e o elevado estoque, outro fator imobiliário preocupante e sendo um agravante para 

a crise, foi o número de distratos, que em 2015 (no cerne da crise) contabilizou mais de 7 bilhões 

de reais, dados de acordo com Moody’s apud EXAME (2015). 
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O mercado de construção civil, portanto, mergulhou-se em uma crise atrelada a economia, 

sendo o período de 2014-2017 correspondente a maior crise já vivida pelo setor em sua história 

nacional, segundo Folha de S.Paulo (2017) o setor de construção teve uma recessão de 2014 a 

2017, encolhendo 21% nesse período. Segundo EXAME (2015) a rentabilidade do mercado da 

construção também caiu de 11,2% em 2013 para 2,3 % em 2014, contando que 2014 foi só o 

início da crise. O reflexo se dá principalmente nas pequenas empresas e prestadores de serviço, 

com exemplo de São Paulo com aproximadamente 600 mil demissões no ano de 2014. Essa 

redução dos postos de trabalho em São Paulo, maior metrópole brasileira, foi acompanhada da 

retração do faturamento das empresas com um recuo de 5,6% das vendas e queda de 98% do 

lucro no primeiro trimestre de 2014. Como agravante à época, os investimentos e obras públicas 

tiveram uma contração de 19 % em 2015 e a Petrobras, grande demandante dos serviços do 

setor, têm a meta de cortar 30% dos investimentos até 2019. 

Segundo dados do estudo do IPEA (2018), o acompanhamento da taxa de variação da 

população ocupada da construção civil mostra que esse foi o setor com variação mais negativa 

da população empregada, entre todos os setores analisados, considerando o pequeno intervalo 

de 2016 a 2017. Vale ressaltar que esse intervalo corresponde ao fim da crise, sendo, portanto, 

menos crítico que outros. Além disso, a construção civil no ano de 2017 foi o único setor 

analisado, dentre os presentes na Tabela 3.9, que apresentou uma retração na criação de novas 

vagas com carteira assinada. O saldo de contratações menos demissões no período de 2010 a 

2017, mudou seu perfil e de acordo com Alvarenga (2017), a partir de 2014 o resultado foi 

negativo atingindo o valor de - 416,689 mil, maior que o mais positivo do período 347,730 mil, 

conforme retratado na Figura 3.30. 
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Tabela 3.9: Taxa de variação da população ocupada, por trimestres entre 2016 e 2017. (IPEA, 

2018). 

 

 

Figura 3.30: Saldo de Contratações menos Demissões no período de 2010 a 2017. Ministério 

do Trabalho apud (ALVARENGA, 2017). 

No que se refere ao PIB da construção civil, segundo SIEGE (2017) o PIB do setor caiu 

14,3% de 2013 a 2017, sendo que o PIB nacional caiu 5,5 % nesse período. Além disso, a partir 

de 2016 o governo federal reduziu o investimento de verbas no PAC, em São Paulo por 

exemplo, segundo Diniz & Arcoverde (2017) houve uma redução de 10,44% nos recursos ao 

estado entre 2016-2017. 

Algumas explicações para o alto impacto no setor de construção civil são a alta considerável 

da inflação no período da crise, o desemprego crescente e conjuntural, o aumento de juros para 

combater de certa forma a inflação, a restrição o de credito tanto pelos bancos privados, mas 
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principalmente dos bancos públicos e o baixo índice de confiança do mercado. Segundo um 

estudo de FIERGS (2017) o índice de investimentos da construção civil está em queda contínua 

desde 2014, e a crise na construção civil tem alguns fatores, tais como a crise nas finanças 

públicas e falta de investimento por parte do BNDES em obras de infraestruturas, bem como a 

condição imobiliária e de consumo das famílias. Na Figura 3.31 é apresentado o estudo 

realizado pelo IPEA do índice de investimentos na construção civil e uma comparação com os 

investimentos em novos maquinários e equipamentos usados em indústrias em geral. Ao 

analisar a figura é possível entender que os investimentos na construção civil não 

acompanharam os das outras indústrias nacionais. 

 

Figura 3.31: Índices de Investimentos (% acumulada em 12 meses). IPEA apud (FIERGS, 

2017). 

 

3.3.2. Envolvimento das Grandes Empreiteiras na Crise Brasileira 2014-

2017 

 Conforme abordado no item 3.3.1, a grande maioria das empresas de construção civil 

são de pequeno porte, entretanto, dada a crise de 2014-2017, e principalmente, a Lava Jato, as 

empresas de grande porte (megaconstrutoras) estão disputando mercado com as de médio e 

pequeno porte. Tal fato foi apresentado por Pereira (2018) com dados relativos às grandes 

empresas nacionais. Além disso, segundo Pereira (2018) o faturamento de 6 das grandes 
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empresas de construção do Brasil (Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz 

Galvão, Mendes Júnior e Constran) teve uma redução de 71,5% em dois anos (2015-2017), 

conforme Figura 3.32. 

 

Figura 3.32: Faturamento das 6 empresas analisadas de 2015 a 2017. (PEREIRA2, 2018). 

A seguir estão a situação das principais empreiteiras nacionais: 

a) Camargo Corrêa: figurante historicamente entre as maiores do país, conforme retratado 

no item 2.3.4, teve em 55 % das obras conseguidas em 2017-2018 um orçamento menor 

que 200 milhões de reais. (PEREIRA, 2018). Além disso, segundo Folha de S.Paulo 

(2018) teve sua razão social alterada, e um encolhimento no faturamento, partindo de 

R$ 5,82 bilhões (2013) para R$ 2,27 bilhões (2017). Em consequência, a empresa teve 

uma onda demissionária siando de 31,9 mil funcionários em 2013 para 13,3 mil em 

2017. 

b) Mendes Junior: uma das mais antigas construtoras do país entrou em recuperação 

judicial no ano de 2018, com um total de dívida da recuperação judicial de R$ 360 

milhões, segundo Neto (2018). 

c) Queiroz Galvão: segundo Pereira (2018), a empresa está com um volume de dívidas 

acumulado em 2018 de 10 bilhões de reais, além disso, por determinações do TCU a 

empresa não pode disputar licitações de obras públicas por 5 anos.  

d) Andrade Gutierrez: Segundo Agostini (2017), a empresa teve uma queda na receita de 

55% de 2014 para 2016, saindo de um patamar de R$7,7 bilhões (2014) para R$4,3 

bilhões (2016). Além disso, segundo Pereira (2018), em dados referentes a 2018 a 

construtora deixou de pagar uma quantia de R$ 500 milhões a credores internacionais. 
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e) Odebrecht: segundo The United States Department of Justice (2016), a Odebrecht pagou 

mais de US$ 788 milhões em propinas ilegais para projetos em diversos países. Ainda 

segundo o órgão Americano, a Odebrecht S.A. alegou-se culpada e aceitou pagar mais 

de US$3,5 bilhões aos governos do Brasil, EUA e Suíça. Segundo Folha de S.Paulo 

(2018), a dívida líquida da Odebrecht S.A. é de R$ 76,1 bilhões em 2017, tendo um 

faturamento caindo de R$126,6 bilhões (2015-2016) para R$83,0 bilhões (2016-2017). 

O Market Capitalization (valor de mercado das empresas listadas em bolsa) das empresas 

ligadas ao setor de construção civil também teve uma queda considerável, contabilizando 

segundo EXAME (2015) uma perda de R$12 bilhões na bolsa de São Paulo B3 (antiga BM&F 

Bovespa) no período de 2014 a 2015. Tal fato demonstra que não apenas as pequenas empresas 

tiveram uma grande queda e sofreram consequência da crise, mas sim as grandes empreiteiras 

que foram as mais prejudicadas. Um exemplo disso foi a Odebrecht, maior construtora 

brasileira, com uma queda de 32 % na receita de vendas, segundo EXAME (2015). 

O comportamento da crise no mercado imobiliário influenciando o mercado financeiro 

também e visível, graças a grande oferta de produtos de renda fixa e variável atrelado ao setor, 

como: CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), o LCI (Letra de Credito Imobiliário) e 

FII (Fundo de Investimento Imobiliários). Contabilizando o Market Capitalization (valor de 

mercado em bolsa) das incorporadoras, o que pode dar uma dimensão do impacto no mercado 

financeiro, no período de 2010 a 2015, houve uma perda de R$ 41 bilhões no valor de mercado, 

conforme apontado por EXAME (2015). 

3.3.3. Saídas para a Crise da Construção Civil. 

A dimensão de uma crise na construção civil, acarreta uma preocupação também para a 

economia nacional, já que ela é responsável por mais de 6,5 % do Produto Interno Bruto 

brasileiro, conforme apontado por EXAME (2015), empregando mais de 3 milhões de pessoas 

diretamente.   

Com um governo endividado, as grandes empresas em contração e com problemas tanto 

produtivos, econômicos, de imagem e corrupção, bancos de fomento e desenvolvimento com 

restrições para aumentar os investimentos no setor e a paralisação de obras - segundo Alvarenga 

(2017) há mais de 8,2 mil obras paralisadas no Brasil em 2017 – fazem com que o setor tenha 

que buscar novas saídas para a crise. 
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Segundo a Ernst & Young (2014), os principais fatores que afetam a construção civil em 

momentos de crise, ou abundância, são o aumento da complexidade dos negócios, a reduzida 

mão de obra especializada e os custos crescentes devido a fatores internos (inflação imobiliária, 

por exemplo) e fatores externos (dólar, por exemplo). 

Portanto, para haver uma saída da crise por parte das empresas de construção civil, a Ernst 

& Young (2014) aponta que a necessidade do aumento de produtividade é urgente e necessária. 

Para tal, políticas de gestão e performance tem que ser adotadas, as quais serão melhores 

detalhadas por esse estudo no capítulo 4. 

A necessidade de gestão, bem como planejamento, é tão evidente e beneficiadora para os 

negócios de construção civil que ultrapassam todos os outros métodos de aumento potencial de 

produtividade, conforme mostrado na Figura 3.33. 

 

Figura 3.33: Métodos de alavancagem da produtividade e suas eficácias em %. (ERNST & 

YOUNG, 2014). 

Mais focado nos métodos de gestão, um conceito que permeia grande parte das filosofias 

de produção e o entendimento e gerenciamento dos riscos no negócio. Tal como será 

apresentado no capítulo 4 deste estudo, com enfoque maior no item 4.3 referente a gestão da 
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qualidade, a gestão de risco permite que haja um entendimento por parte da empresa no que 

focar seus esforços e o que deve ser combatido, principalmente em tempos de crise. Segundo 

Ernst & Young (2014) há uma divisão entre as empresas, as imaturas focadas só em compliance 

(método adotado por diversas megaconstrutoras nacionais, conforme item 4.4), as em 

amadurecimento (com uma visão de qualidade e gestão de riscos, porém com baixo nível de 

planejamento estratégico e envolvimento da alta governança) e as maduras (gestão integrada 

entre a governança corporativa, riscos, qualidade, tema a ser abordado no item 4.5 deste estudo). 

O nível de maturidade em relação a porcentagem das empresas analisadas por Ernst & Young 

(2014), encontra-se representada na Figura 3.34. 

 

Figura 3.34: Porcentagem das empresas por nível de maturidade na gestão de riscos. 

(ERNST & YOUNG, 2014). 
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4. Estudo das Ferramentas de Gestão e Aplicação perante a 

Crise Brasileira 2014-2017. 

 

Em tempos de crise há uma necessidade de revisão do modelo de gestão, de um diagnóstico 

de processos críticos impactados, bem como estruturar um plano de recuperação pautado no 

planejamento de um modelo operacional capaz de gerar resultados e crescimento, ainda que 

sejam necessários cortes e restrições. O que comumente ocorre nas empresas de construção em 

dificuldade financeira é uma filosofia de redução de gastos e atividades, afim de suportar e 

sobreviver no mercado em que elas estão inseridas. Essa linha de corte nem sempre é feita de 

forma ordenada e planejada e além de não dar o resultado esperado, acabam cortando a 

produção ou nichos dela que poderiam sobreviver na crise, pautados por esforços em áreas que 

não deveriam ser priorizadas. 

A saída para que a construção civil brasileira consiga se reestruturar, porém de forma 

ordenada e planejada, é a adoção de metodologias de gestão, revisão de processos e prioridades 

e adequação destas com a tecnologia a fim de proporcionar uma resistência ao período de 

contração prevendo o benefício no período de crescimento, visto que este setor da construção 

civil é consideravelmente cíclico. De forma geral, várias das metodologias citadas em normas, 

módulos de gestão e administração já são utilizadas por essas empresas, porém justamente em 

tempos de crise, há uma decisão de corte do que é supérfluo e as áreas de gestão e planejamento 

acabam sendo rotuladas como tal e minimizadas ou dispensadas, perdendo assim por parte da 

empresa embasamento para uma restruturação planejada e visando o crescimento a médio e 

longo prazo.  

Dentre as várias ferramentas e métodos de gestão existentes e plausíveis de estudo e análise 

visando um aproveitamento em empresas de crise, esse trabalhou focou em 3 conceitos 

principais, que apesar de bastante utilizados no mercado, são essenciais em tempos de retração 

econômica e mostram habilidades pouco exploradas nessa fase do ciclo da construção civil por 

parte de suas construtoras. Sendo assim, as ferramentas utilizadas neste estudo serão extraídas 

e baseadas nos seguintes modelos: 

a) Planejamento Estratégico 
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b) Lean Construction ou Construção Enxuta 

c) Gestão da Qualidade com base na ISO 9001 

Além do foco nesses três métodos de gestão, é apresentado a forma com que as construtoras 

(principalmente as de grande porte) usaram o compliance como necessidade em suas operações 

e reputação da empresa e o método interativo e integrado do GRC, o qual combina a governança 

corporativa, gerenciamento de risco e compliance em uma única plataforma de gerenciamento 

empresarial. 

4.1. Planejamento Estratégico 

O conjunto de processos, análises, tomadas de decisões alinhadas em um planejamento 

propiciando que a empresa atinja sucesso é a síntese do planejamento estratégico por Bomfim 

(2012) e de acordo com Stoner (1995). A visão de que o planejamento é um processo realizado 

para atingir um resultado positivo está somente certo de forma parcial, pois além de atingir os 

objetivos e metas desejadas, o planejamento estratégico fornece meios para que ao se deparar 

com percalços, crises e situações não desejadas, as empresas possam por meio da revisitação 

do que foi planejado ou seguindo sua estratégia minimizar os efeitos sofridos. 

O planejamento estratégico faz parte do planejamento geral da empresa, que segundo 

Conceição (2014) foi dividido em planos operacionais, táticos e estratégicos. O plano 

estratégico, portanto, está no nível mais alto de gerência para uma empresa, conforme Figura 

4.1. 

 

Figura 4.1: Estrutura piramidal do Planejamento Empresarial. OLIVEIRA (2005) apud 

(CONCEIÇÃO, 2014). 
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Em uma concepção global, e de acordo com Conceição (2014) o planejamento pode ser 

dividido em estabelecimento dos objetivos e resultados desejados, identificar as interferências 

e impactos possíveis de impactar esses objetivos e por fim desenvolver um projeto para atingir 

o desejado. Entretanto, em uma maneira mais focalizada, o planejamento estratégico, segundo 

Marques (2005) pode ser dividido em 4 etapas: o diagnóstico estratégico a partir de uma análise 

interna e externa, a elaboração do conjunto VMOSA (Visão, Missão, Objetivo, Estratégias e 

Ações), a implementação, ou seja, os planos de ações com prazos e projetos e por fim o controle 

dos resultados, onde entra a parte gerencial e realiza a análise crítica. 

4.1.1. Planejamento Estratégico para crises e Plano de Restruturação 

O planejamento estratégico focado na gestão de crise se inicia na identificação dos cenários, 

sintomas e indícios dessa crise empresarial. A partir desse levantamento dos pontos críticos, 

passando por uma análise de seus impactos e pela identificação das causas, o planejamento 

estratégico permite encontrar ações a serem tomadas para retornar o grau de ordenamento, 

crescimento e visão da empresa. A forma como o Instituição INSPER (2018) estrutura seu curso 

de gestão de crise, presente na Figura 4.2, é sumariamente as etapas de um planejamento 

estratégico bem realizado e eficaz para gestão de crise. O uso desse conceito de gestão nas 

empresas de construção civil permite que em um setor muito polarizado para as pequenas e 

médias empresas, e muito competitivo e fechado para as grandes consiga se modernizar, 

permitindo que as empresas que forem pioneiras ou melhor fazerem uso dessa prática tenham 

vantagem competitiva em relação às demais.  

 

Figura 4.2: Estruturação do Planejamento Estratégico de Crise. (INSPER,2018). 
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Segundo a estrutura de um planejamento estratégico com enfoque na elaboração de um plano 

de reestruturação apresentado por INSPER (2018), as seguintes fases são apresentadas, com 

comentários do autor que vos fala: 

a) Avaliação do valor da empresa e de seus negócios: Por meio de análises de valuation 

(precificação) da empresa, de seus ativos e visando focar na sua atividade fim (core 

business), a empresa consegue identificar o correto grau de investimento ou 

desinvestimento que comporta sua companhia a fim de continuar gerando valor. 

b) Sintomas e causas do declínio:  A partir de métodos consagrados como o Diagrama 

de Ishikawa, 5 Por quês, gráfico fator causal e evento (GFCE) e árvore de falha, a 

empresa consegue identificar as causas e principalmente a interação e criticidade 

destas a fim de avaliar o impacto que elas acarretam na empresa. 

c) Análise Estratégica: ao utilizar métodos como a análise SWOT, as 5 Forças de Porter, 

a Matriz BCG combinado com o VMOSA (Visão, Missão, Objetivo, Estratégias e 

Ações) as empresas permitem traçar o perfil e definir melhor qual seu negócio, 

fazendo com que as etapas de gestão posteriores sejam alinhadas com seu 

planejamento inicial. 

d) Análise financeira da empresa em crise:  segundo Bezerra & Pereira & Oliveira & 

Silva & Pena (2012) essa análise é realizada com base nos estudos das demonstrações 

financeiras, elaboração do balanço patrimonial, cálculo dos índices de liquidez, 

índice de giro, fluxo de caixa livre, identificação do grau de endividamento da 

empresa, do montante de capitais, computação da rentabilidade da empresa por meio 

de sua lucratividade e retornos sobre o ativo e patrimônio líquido.  

e) Diagnóstico e estabilização da crise: a partir da definição das causas raiz e os 

impactos que elas estão gerando, há a fase de eliminação ou mitigação destas, porem 

agora de forma planejada, conhecendo quais áreas financeiramente são viáveis, quais 

são estratégicas e quais dão suporte ou fazem parte diretamente do seu core business.  

f) Consolidação das oportunidades operacionais: de posse das oportunidades geradas 

na análise estratégica e posicionamento da marca, as empresas podem ordenar seus 

investimentos visando consolidar as oportunidades que estão se apresentando, 

mesmo em um cenário adverso. 

g) Sistema de gestão eficaz: dado que foi elaborado uma visão estratégica, reforçado os 

valores internos, um reordenamento das finanças, alocação mais rentável do capital, 
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identificação e medidas de controle e mitigação dos riscos e ameaças e consolidação 

das oportunidades, a empresa já apresenta um sistema de gestão que basta ser 

integrado e divulgado para se tornar cada vez mais eficaz. 

h) Reestruturação do plano de negócios: com base nas informações coletadas e 

ferramentas aplicadas, torna-se mais precisa a reformulação do plano de negócios 

onde será identifica as estratégias de mercado que a empresa adotará ou revisará, 

bem como indicadores de desempenho para atingir as metas propostas. 

i) Renegociação de passivos e venda ou refinanciamento de ativos: com base na 

mudança e aperfeiçoamento do plano de negócios e de posse do valor de seus ativos 

e de sua empresa, bem como identificado pela análise financeira sua situação 

patrimonial a empresa consegue negociar melhor a compra e venda de ativos, visando 

seu posicionamento estratégico. 

4.1.2. Planejamento Estratégico na Construção Civil 

Conforme visto, o planejamento estratégico é um conjunto de ferramentas e estudos muito 

abrangente e de grande ajuda para empresas em crise. Dado a situação das empresas de 

construção civil brasileira afetadas pela Crise de 2014 a 2017 com repercussões na falta de 

obras de moradia, falta de obras públicas de infraestrutura, a contração do mercado nacional 

que acaba impactando diretamente no investimento dessas empresas em projetos ligados a 

construção, e a visão que o setor alcançou devido a investigações judiciais (assunto que será 

melhor abordado no item 4.4 de compliance) o planejamento estratégico voltado a construção 

civil deve ser melhor estudado e adotado pelas empresas do setor. Mesmo as mais consolidadas 

e com experiência, passando até pelas pequenas que buscam sobrevivência podem se beneficiar 

da revisão e revisitação de seu planejamento estratégico, até porque essa é uma etapa do modelo 

de gestão universal. A fim de melhor descrever como o planejamento estratégico é usado 

especificamente na área de construção civil torna-se o assunto dessa parte do estudo aqui 

apresentado, tendo assim as empresas capacidade de avaliar se realmente esse processo é viável 

e interessante para sua concepção de negócio. 

O estudo de Fernandes & Quelhas (2001) aponta que a falta de indicadores que mostram 

efetivamente o desempenho do que foi medido na construção civil acaba se tornando a principal 

barreira para adoção de um planejamento estratégico voltado a melhoria de desempenho, pois 

esse desempenho raramente é medido com um grau de confiança que o suporte. Nesse sentido 
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um planejamento estratégico englobando a adoção de indicadores de desempenho abrangentes 

e eficazes é uma das principais lacunas que devem ser preenchida na gestão da construção civil. 

Com base na formulação de indicadores de qualidade que suportem esse plano, é apresentada 

os critérios de excelências do PNQ (Prêmio Nacional de Qualidade) presentes na Figura 4.3 e 

na obra de Fernandes & Quelhas (2001), com comentários do autor que vos fala: 

a) Liderança: o fortalecimento da governança corporativa é parte integrante do 

planejamento estratégico desde o fato de ser ela a principal fomentadora desse e 

também por conta da capacidade de agregar e difundir a cultura, valores e missão da 

empresa. Profissionais com diferentes perfis de liderança devem ser identificados, a 

fim de serem irradiadores da nova política de gestão. Além disso, é papel da 

governança e líderes dos processos assumirem um papel de atender as partes 

interessadas buscando principalmente a consolidação da parte que concerne a 

empresa. 

b) Estratégias e Planos: enfoque na formulação de estratégias direcionadas a sua 

atividade fim presentes no seu planejamento de forma a serem cabíveis, possíveis de 

serem alcançadas e que permitam serem medidas para sua análise crítica, 

aprimoramento ou revisão. O planejamento estratégico engloba a definição de onde 

a empresa deseja chegar e quais caminhos deve trilhar para isso, ou seja, definir o 

objetivo atrelado ao seu core business e as metas, descritas em um plano de ação, 

para que ele seja alcançado. Além de alcançar os objetivos, medir como o 

planejamento ajudou a atingi-lo.  

c) Clientes e Sociedade: mais especificamente estão nesse item do PNQ os stakeholders 

presentes no negócio e como é feita a relação com eles. Identificar por meio de 

estudos e pesquisas como o Focus Group, entrevistas de profundidade, o NPS (Net 

Promoter Score) o perfil do cliente, o que ele espera da companhia e como o produto 

oferecido pela a empresa o atende e quais melhorias que ele identifica. 

d) Informações e conhecimentos: além das pesquisas externas dos stakeholders, de 

oportunidades de mercado, de análise de concorrência a empresa deve fazer 

pesquisas internas a fim de conhecer melhor o fluxo de suas informações, os 

conhecimentos adquiridos por cada área e a forma como os processos recebem e 

provem dados a fim de avaliar e ter uma gestão dessa informação que possa permitir 

identificar dentro delas maneiras para auxiliar no planejamento estratégico. 
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e) Pessoas: ter uma gestão de pessoas, com foco na medição de satisfação dos 

colaboradores, se o trabalho deles é facilitado ou travado pela burocracia inerente de 

qualquer sistema de gestão, como o sistema pode melhorar a vida de trabalho de seus 

funcionários permitindo que eles possam desempenhar melhor e com melhor 

sensação seu trabalho. É papel da empresa no planejamento estratégico mostrar que 

esse planejamento não é apenas a nível gerencial, confidencial ou burocrático, mas 

sim algo a ser partilhado por todos e com o apoio de todos para alavancar, ou no caso 

desse estudo melhorar e reestruturar a empresa em crise. 

f) Processos: no planejamento estratégico é importante mapear os processos, definindo 

quais entradas e saídas são críticas e se aquele processo está sendo realizado 

conforme o planejamento proposto. O importante nessa etapa é fazer algo realmente 

como um organismo vivo capaz de se auto alimentar e facilitar o trabalho, não 

burocratizar e fazer com que o tempo depreendido para cria-lo e completá-lo com os 

procedimentos de cada área seja algo que atrapalhe a dinâmica e atividade das 

equipes. Por meio de um mapeamento correto dos processos, esses conseguem ser 

melhorados, pois são identificados os pontos de falhas e a visão global do trabalho 

na empresa é melhor visualizado podendo assim alterar fluxos, facilitar e 

desburocratizar os módulos. 

g) Resultados: todo o planejamento estratégico e além disso todo o método de gestão 

visa a busca da melhora de desempenho visando resultados mensuráveis para a 

empresa. Na construção civil, por conta do cenário anual de reestruturação de crise 

esse ponto torna-se ainda mais relevante. É importante também trilhar metas de 

resultados possíveis de serem alcançados a fim de que o planejamento seja concebido 

visando uma performance real e capaz de gerar o valor agregado desejado. 
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Figura 4.3: Interação entre os Critérios de Excelência do PNQ. (FERNANDES & 

QUELHAS, 2001). 

Na construção civil a interação entre esses diferentes critérios deve ser percebida de forma 

a catalisá-los ou remedia-los se necessário. A parte de informação e conhecimento por exemplo 

pode ser melhor trabalhada para auxiliar nos processos de compra e na relação com os clientes, 

dado que uma análise de fornecedores feita anteriormente gerará dados e conhecimento para 

que a área de suprimentos possa levar em conta o passado também na sua fórmula de cotação. 

Outra inter-relação é de clientes e estratégias, identificar o que o cliente cada vez mais exigente 

na construção, por conta da disponibilidade de imóveis e a queda dos preços imobiliários, busca 

no produto oferecido.  

Moldar o estilo de construção com os desejos do cliente entra na estratégias e planos a fim 

de que a empresa consiga definira maneiras de aproveitar o que estão sendo fornecido de dados 

pelos clientes, melhorando assim suas vendas e resultados. Processos e pessoas é talvez um dos 

mais comuns problemas na implantação de modelos de gestão, pois se o responsável de cada 

área ver o mapeamento e definição de processos como algo negativo e que somente aumente o 

trabalho, mas não gere para ele resultado, o processo será mal definido e não será prático para 

a organização. É preciso alinhar a necessidade de definir os processos e procedimentos com o 

real ganho para encurtar o processo, melhorá-lo e principalmente deixar com que ele seja em 

certo grau mutável de área para área a fim de respeitar as características do trabalho ali 

realizado. Por vezes a decisão de normatização e de deixar processos de diferentes áreas 

uniformes entre si cria uma burocratização das áreas que criam indicadores que não precisariam 
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somente para cumprir o estabelecido, o detalhamento desnecessário de fases do processo 

redundantes ou não relevantes somente para estar no padrão e acabando assim criando uma 

burocracia contraproducente.  

O ramo de construção civil acaba tendo uma concentração de poder e capital das grandes 

construtoras considerável, entretanto pela necessidade de diversos serviços, o elevado nível de 

terceirização e fornecedores de serviços e materiais essa indústria abriga uma gama 

considerável de pequenas e médias empresas em sua composição. Sendo assim, o enfoque do 

planejamento estratégico desenvolvido nesse trabalho também há de relacionar com essas 

empresas. Segundo Kehl (2010) apud Ponce (2013) a aplicação de ferramentas gerencias nas 

pequenas e médias empresas acabam não sendo tão efetivas quando nas grandes construtoras. 

Essa visão ocorre, pois, a experiência de trabalho com gestão de uma grande empresa acaba 

sendo um conhecimento a ser trabalhado por essas ferramentas e permite com que um modelo 

novo de gestão seja compreendido com mais facilidade. No entanto, em uma grande empresa 

habituada a trabalhar segundo um modelo de gestão, pode haver também uma maior resistência 

a remodelação ou substituição desse por outro, ao passo que em pequenas e médias empresas 

(com sistemas menos robustos ou até a falta deles) a adoção a uma prática mais moderna acaba 

encontrando menos entraves e é mais facilmente difundida por exatamente seu porte permitir 

que isso ocorra mais rapidamente.  

Nesse sentido, o planejamento estratégico na construção civil em pequenas e médias 

empresas, pode ser até mais efetivo e fácil de se delimitar do que em uma grande, já que suas 

decisões estratégicas são menos impactantes, a cadeia produtiva é mais simplificada, suas 

burocratizações são menores e a adoção de gestão acaba ainda sendo diferencial no nicho do 

mercado em que elas se encontram.  

No estudo de Ponce (2013) o planejamento estratégico de uma empresa de construção civil 

de pequeno porte é apresentado, com o foco nas gestões em que são melhores aproveitadas por 

esse tipo de empresa. Segundo a autora, citando Klein (2010), a implantação do planejamento 

estratégico nas empresas de menor porte na construção se diferencia a partir dos seguintes 

cenários: 

a) Gestão por demonstração e trabalho em conjunto: o planejamento estratégico nesse 

caso é pautado pelo exemplo e a alta governa acaba sendo um ou dos profissionais 
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muito ligados à sua equipe. Sendo assim, definir metas e objetivos em comum e o 

grau de comprometimento da direção acaba sendo o enfoque do planejamento. 

b) Gestão por exemplo/modelo: planejamento estratégico com um número maior de 

delegação de responsabilidades por parte da direção, ou seja, mesmo em uma 

empresa pequena começa a haver a delimitação das áreas e um mapeamento de 

processos bem feito e de forma sintética auxilia muito na definição das 

responsabilidades das áreas. 

c) Gestão por cultura da empresa: a empresa já está em um grau de médio porte e sua 

cultura é bem transmitida aos seus funcionários. Sendo assim, o planejamento 

estratégico é pautado na representação da missão, visão e valores com base nessa 

cultura. 

d) Gestão pela estrutura: a empresa já está em um nível de médio para grande porte. 

Seus processos têm de ser bem desinibindo e o planejamento é pautado 

principalmente na implantação de modelos de gestão mais aperfeiçoados, tentando o 

máximo possível manter a cultura da empresa que estava presente desde o seu 

primórdio.  

Dado esses cenários, Klein (2010) demonstra quais tipos de gestão mais se adequam ao porte 

da empresa na construção, tal como apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Tipos de gestão e portes de empresa, dado Interação com Governança versus 

Número de funcionários. KLEIN (2010) apud (PONCE, 2013). 

 

4.2. Lean Construction: A Construção Enxuta em Tempos de Crise 

4.2.1. Lean Construction: Definindo a construção enxuta. 

A inovação na construção civil normalmente se caracteriza pela inserção de novas 

tecnologias nas etapas produtivas, tal como o estudo de materiais, o controle tecnológico, 

inovações em máquinas e equipamentos, e até novos métodos de realizar um processo são 

contemplados. Na parte ligada a gestão, a engenharia civil tradicionalmente modifica, cria e 

aperfeiçoa métodos de planejamento, orçamento, reordenação de etapas construtivas, conceitos 

de construtibilidade, porém ligados a uma mesma filosofia de construção pautada em etapas 

específicas como: concepção de projeto, realização do projeto a ser executado, planejamento 

geral da obra, planejamento e cronograma específicos dividido por blocos ou elementos 

construtivos, produção pautada no que foi definido no planejamento e por fim entrega do 

produto.  

A Lean Construction refere justamente a uma nova filosofia de se pensar a construção, visão 

segundo a primeira obra a tratar do assunto idealizada por Lauri Koskela (KOSKELA, 1992).  
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Conforme Koskela (1992) relatou, a filosofia do tradicional conceito de construção merece 

críticas por se tornar uma ideia muito enrijecida ao longo do tempo com poucas novas correntes 

de pensamento. O trecho de sua obra que define a nova filosofia construtiva está disposto a 

seguir: 

“The traditional conceptual basis of construction is criticized, and an initial 

new interpretation of construction is given based on the new philosophy. 

The term “new production philosophy” refers to an evolving set of 

methodologies, techniques and tools”. (KOSKELA, 1992) 

E traduzido pelo autor que vos fala como: 

“A tradicional base conceitual da construção é criticada, e uma inicia e 

nova interpretação da construção é apresentada baseada nessa nova 

filosofia. 

O termo “nova filosofia produtiva” refere a uma reunião de metodologias, 

técnicas e ferramentas”. (KOSKELA, 1992) 

O enrijecimento dos processos na construção civil vem de sua característica de transformar 

a matéria prima em produto por diversas vezes durante um processo pré-ordenado, conservador 

e com longas interrupções. Ou seja, se estoca material esperando que ele seja transformado em 

diversas atividades ao longo da obra, fazendo com que o processo dependa desses insumos, e 

gere produtos para continuar seu caminho planejado sem um fluxo pré-definido para que 

houvesse um menor tempo de espera e que o produto gerado fosse empregado de forma mais 

rápida no processo subsequente. Segundo Koskela (1992) essa visão deve ser quebrada e a 

construção deve ser pautada em processos fluídos, ou seja, com processos intermediários ao de 

transformação da matéria-prima. Posteriormente, e melhor definindo os processos fluídos, 

Koskela & Sharpe (1994) elencam o que esse termo compõe: atividades de conversão, 

atividades fluidas como esperar, mover e inspecionar e o foco no cliente dado que será para ele 

o valor gerado. Sendo assim, o processo fluido é a reunião de 3 (três) visões: atividades de 

conversão com geração de valor agregado (filosofia tradicional de produção), atividades fluidas 

e sem ganho de valor agregado (visão Just-in-Time de produção) e as atividades de geração de 

valor por meio do atendimento ao cliente (visão da qualidade na produção). O objetivo, 

portanto, dos processos fluídos segundo Koskela & Sharpe (1994) seriam reduzir os custos por 

meio da redução dessas atividades fluidas, que não produzem ganhos efetivos de valor agregado 
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e geram custos desnecessários, além de aumentar a eficiência das atividades de conversão. A 

relação custo e valor agregado dessas duas atividades está apresentada na Figura 4.5, onde é 

possível avaliar que o valor gerado pelas atividades fluidas é bem menor quando comparado às 

de conversão dado um mesmo custo de produção. Logo em uma visão de processos fluídos para 

a produção, a ênfase seria reduzir as atividades que não geram valor, reduzindo também a perda 

de valor na produção. 

 

Figura 4.5: Relação entre custo e valor agregado da produção para diferentes tipos de 

atividades, segundo a lógica dos processos fluídos. Tradução adaptada (KOSKELA & 

SHARPE, 1994). 

4.2.2. Contribuições do JIT e do TPM  

A origem dessa visão de redução de atividades fluidas e de um novo conceito de produção 

na construção civil por parte de Koskela (1992) foi a produção Just-in-Time (JIT), também 

chamada de Sistema Toyota de Produção que consiste em eliminar o estoque de produção, ou 

seja, é focado justamente na eliminação das atividades fluidas como: inventários, montagem 

mais rápida, divisão em lotes de produção, reconfiguração do layout das fábricas e produção 

pautada na demanda, dado que o produto ou peça de manutenção só são produzidos mediante 

o pedido de compra.  

A produção pautada na demanda, portanto, é uma das grandes contribuições que a filosofia 

Just-in-Time agregou na construção civil e na formatação da Lean Construction. Outra 

contribuição, nesse caso tanto para o JIT quando para a Lean Construction, foi o método TPM 

(Total Productive Maintenance, em português Manutenção Produtiva Total). Segundo o criador 

do método, Seiichi Nakajima (NAKAJIMA, 1988) as principais características do TPM são: 

atividades para aumentar a eficácia dos equipamentos, robôs e maquinários, manutenção 
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autônoma por parte dos operadores e atividades divididas em pequenos grupos. A necessidade 

da criação do método foi pautada no aumento da automatização de fábricas e a presença cada 

vez mais impactante da tecnologia e robotização nos processos.  

Ainda segundo Nakajima (1988), o sistema JIT se beneficia diretamente do uso do TPM já 

que os operadores responsáveis por cada subdivisão da produção nas fábricas são responsáveis 

pela garantia de qualidade e manutenção. Essa abordagem é vista na produção da Toyota em 

que qualquer reparo ou manutenção deve ser conduzida imediatamente e que o controle de 

qualidade reforça o monitoramento para que não ocorra nenhuma falha, pois qualquer 

interrupção no processo de montagem impacta drasticamente na capacidade fabril e de vendas, 

dado que não há estoque. 

Apesar de o trabalho manual e humano na construção civil ainda ser largamente utilizado, a 

adaptação do setor às técnicas e industrias do século XXI passará pela inserção da tecnologia e 

automatização dos processos, relevando assim como a Lean Construction já fornece bases para 

essa adaptação, já que se baseia no método JIT e principalmente no TPM em que são pautados 

o uso da tecnologia e o reparo imediato, dado que o objetivo principal do TPM é zero 

paralizações e zero defeitos (NAKAJIMA, 1988). 

 

4.2.3. O Modelo de Processo da Lean Construction 

Conforme já visto no item 4.2.1, a produção por Lean Construction consiste nos processos 

fluídos ou processos de fluxo - denominação dada por Isatto et al (2000) – e visando a supressão 

das atividades fluídas ou atividades de fluxo – denominação de Isatto et al (2000). 

O processo fluído consiste em uma fluidez da produção, fazendo que haja poucas 

interrupções e que a matéria prima se transforme em produto final de forma mais rápida e com 

maior qualidade. Essas interrupções, segundo Isatto et al (2000), são geralmente dadas pelo 

transporte, espera e estocagem e inspeção, justamente atividades de fluxo, que como já citado 

não agregam valor. O modelo de processo fluído da Lean Construction é apresentado na Figura 

4.6, no entanto este modelo continua evidenciando as atividades de fluxo e não como elas são 

minimizadas por essa nova teria produtiva.  
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Figura 4.6: Modelo de processo da Lean Construction. Koskela (1992) apud (ISATTO ET 

AL, 2000). 

Como uma modernização desse modelo ou mapa de processo, na Figura 4.7 é apresentada a 

diferenciação entre uma produção convencional e uma baseada no JIT, tal como é a Lean 

Construction, e nesta imagem é possível identificar que há uma minimização das atividades de 

fluxo. 

 

Figura 4.7: Comparação entre modelos de produção. Adaptado de (ALARCÓN, 1997).  

Segundo Isatto et al (2000) a consolidação da filosofia Lean e JIT na construção civil passa 

além das atividades de fluxo, pois é preciso gerenciar o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho 

seriam as atividades realizadas por cada equipe na obra no que se refere à operação, não 

entrando as atividades de manutenção. Com o fluxo de trabalho é possível controlar e entender 

melhor o fluxo dos materiais e assim saber e que etapa maximizar a produção e usar mais 

racionalmente os materiais. Essa correlação entre o processo fluído e o fluxo de trabalho e 

materiais pode ser observada na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Mapa do processo fluído com identificação dos fluxos de trabalho e de materiais. 

(ISATTO ET AL, 2000). 

4.2.4. Implantação da Lean Construction 

A implantação da construção enxuta – Lean Construction – passa por 5 (cinco) etapas 

principais e que orientam sua atualização e revisão em qualquer etapa ou condição diferente de 

produção. Segundo Lean Enterprise Institute1 (2018) essas etapas estão listadas a seguir, com 

comentários do autor que vos fala: 

a) Identificar o Valor: a identificação do valor agregado do produto final, 

correlacionando com o que o cliente espera e almeja. Nessa etapa é possível 

identificar o que realmente agrega valor, uso de novas tecnologias, design, conforto, 

customização e o que mesmo que necessários para a produção acabam interferindo 

pouco nos desejos do cliente. 

b) Mapear os processos: Com base nas identificações do que agrega ou não valor ao 

produto, são divididos e ordenados os processos em um mapa de processos. Nesse 

mapa estão as atividades de transformação e conversão, e as atividades de fluxo que 

devem ser minimizadas.  

c) Criar o processo fluído: com base no que foi mapeado, essa etapa visa criar a fluidez 

da produção fazendo com que as atividades de fluxo sejam minimizadas ou 

suprimidas e que a cadeia produtiva seja em uma sequência que permita o produto 

ser transformado de forma mais efetiva e rápida, criando um fluxo de produção 

pautado na demanda do cliente e rapidamente a entrega a ele.  
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d) Requerer valor: essa etapa é focada nos desejos do cliente. Dado que houve uma 

melhora no processo produtivo por meio da adoção da filosofia Lean, essa etapa 

consiste na percepção do cliente desta melhora e a partir disso estudar o que ele 

enxerga de positivo e o que poderia ser feito para que houvesse uma melhora do 

atendimento. Nessa fase o cliente consegue dar uma visão de que atividades mais 

proporcionam valor para ele e logo o que deve ser maximizado pela produção. Como 

exemplo se o cliente deseja algo com mais design a etapa de concepção e projeto 

deve ser melhor atentada, já se a demanda é por qualidade as etapas de produção e 

materiais utilizados devem ser priorizadas. 

e) Buscar a perfeição: dado que o cliente estabeleceu suas prioridades, e houve um 

entendimento do que deve ser melhorado e atentado. Esta etapa consiste em 

estabelecer o plano de ação para corrigir a fluidez do processo, priorizando os 

subprocessos que agregam valor ao cliente e eliminando ou minorando os que não 

agregam valor. É importante nesta etapa que a revisão do processo se dá mais pela 

visão do consumidor final do que a do produtor, pois o que pode ser considerado 

como algo a valorizar o produto para um pode não ser o que realmente é para o outro. 

Na Figura 4.9 é ilustrado o ciclo PDCA da Lean Construction contemplando essas 5 (cinco) 

etapas: 

 

Figura 4.9: As etapas do ciclo PDCA de implantação do Lean Construction. Adaptado de 

(LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2018). 
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Acompanhado da formulação do planejamento do ciclo PDCA para a implantação da Lean 

Construction vem o plano de ação e as ações práticas para que a empresa consiga mudar sua 

filosofia de produção. 

Segundo Lean Enterprise Institute2 (2018) o plano de ação passa pelo planejamento e 

motivação de implementar a Lean Construction, pela criação organizacional atrelando aos 

valores e visão da empresa, pela instalação do sistema de negócio, produção e encorajamento 

do modo de pensar da Lean Construction, e por fim completando a transformação da produção. 

A primeira parte do plano de ação que envolve a parte do planejamento, possui segundo 

Lean Enterprise Institute2 (2018) passos a serem adotados, que se encontram listados a seguir 

com comentários do autor que vos fala: 

a) Iniciar o conceito da mudança: para envolver as partes interessadas, justificar a 

adoção de um novo modelo e a dificuldade de mudar uma filosofia produtiva na 

construção civil (historicamente conservadora), é preciso de um fator motivacional 

para a mudança que pode ser interno como o líder convencer da necessidade de 

expandir e mudar os processos visando um maior ganho de todos ou fatores externos, 

tal como crises e retrações de mercado.  

b) Buscar o conhecimento e aprender o sistema Lean: após a motivação é preciso buscar 

informações, reunir estudos e consultorias a fim de saber como a filosofia Lean será 

viável para seu setor e particularmente para seu tipo de empresa. Essa parte envolve 

a busca de ferramentas e aprofundar o conhecimento como um todo, visando a 

implementação em toda a cadeia produtiva e não somente em uma parte. 

c) Buscar a crise: nesse ponto o que o Lean Enterprise Institute2 (2018) aborda é a 

consequência que crises provocam no modo de pensar e adotar novas estratégias e 

medidas. No caso brasileiro essa motivação é natural devido a Crise de 2014-2017, 

entretanto, no caso de um momento favorável usar da percepção de crise ajuda a 

motivar, entender o que é desnecessário e não agrega valor e realmente buscar uma 

mudança na maneira de pensar produtivamente. 

d) Esquecer no momento da grande estratégia: no começo do planejamento deve haver 

uma priorização das atividades especificas para permitir classifica-las como de 

conversão ou de fluxo e assim tomar as medidas de maximizar e minimizar, 
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respectivamente. Isto posto, deve haver um olhar mais local e específico para depois 

alcançar a visão global dos processos fluídos. 

e) Mapear os fluxos de valores: após a identificação das atividades específicas e a 

classificação como atividades de conversão ou de fluxo, essa etapa visa mapear como 

o fluxo de criação de valor é delimitado. Ou seja, entre atividades de conversão há 

as atividades que não geram valor agregado e essas devem ser minimizada para que 

seja possível delinear um novo mapa de processos mais fluido e com maior 

produtividade. 

f) Começar o quanto antes: a implantação deve ser rápida e segundo o Lean Enterprise 

Institute2 (2018) iniciada com uma atividade importante e crítica para o processo, 

para que as percepções de melhoria e de como serão os novos processos seja vista na 

prática. 

g) Demanda imediata de resultados: por meio de um acompanhamento direto e 

priorizado com uso de indicadores, tem de haver uma demanda imediata de 

resultados dessa primeira atividade modificada a fim de entender como será a 

expansão geral da filosofia. 

h) Expansão para todo o processo: A partir do sucesso, ou análise crítica e melhorias do 

que foi testado, a empresa estará pronta para expandir a Lean Construction para sua 

produção e monitorar melhor como se dá a criação de valor no seu modelo de 

negócio. 

A segunda parte do plano de ação que envolve a criação organizacional atrelando aos valores 

e visão da empresa, possui segundo Lean Enterprise Institute2 (2018) passos a serem adotados, 

que se encontram listados a seguir com comentários do autor que vos fala: 

a) Reorganizar a empresa separando em grupos de tipos de produto e fluxo de valores: 

dividir em grupos de produção a fim de ter um controle maior de cada etapa e 

identificar melhor como se dá o fluxo de valores nessas etapas, visando a 

minimização das atividades que não agregam valor. 

b) Criar a função de Promotor do Lean na empresa: difundir a filosofia Lean (enxuta) 

não só na produção, mas em outras esferas como a administração e gerência. 

c) Lidar com o excesso de pessoas no início: se for necessário reduzir o quadro, até 

como consequência da redução ou minimização das atividades de fluxo, é preferível 

segundo Lean Enterprise Institute2 (2018) que seja feito inicialmente, e depois, seja 
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garantido que os colaboradores que se mantiveram não perderam seus empregos no 

futuro. 

d) Remover as “pessoas âncoras”: fazendo parte da redução do quadro está a 

identificação das “pessoas âncoras” que não aceitam mudanças e podem sabotar o 

processo. 

e) Estratégia de crescimento: delimitar estratégias de crescimento de curto a longo 

prazo antes e depois da implementação do Lean Construction. 

f) Depois de corrigir algo, corrija-o novamente: a filosofia do TPM pauta que o controle 

da qualidade deve garantir o correto funcionamento do que for envolvido na 

produção, já que qualquer interrupção é crítica na gestão de tempo em modelos JIT 

e Lean.   

g) “Dois passos para frente e um para trás ao invés de dois para trás”: a inovação em 

busca de crescimento, sobrevivência ou aprimoramento é melhor do que não agir. 

A terceira parte do plano de ação que envolve a instalação do sistema de negócio, produção 

e encorajamento do modo de pensar da Lean Construction, possui segundo Lean Enterprise 

Institute2 (2018) passos a serem adotados, que se encontram listados a seguir com comentários 

do autor que vos fala: 

a) Utilize a Política da Empresa: difundir a filosofia Lean na cultura da empresa 

reforçando-a na política e boas práticas empresariais. 

b) Criar um sistema de contabilidade Lean: a partir da medição da efetividade Lean por 

meio da produtividade, deve ser contabilizado também os avanços no fluxo de caixa 

e comparações com os anteriores a aplicação do método. 

c) Salário por produtividade: implantar o sistema de remuneração por produtividade e 

incentivar a adoção de inovações e propostas de melhorias na Lean Construction. 

d) Medidores e indicadores de performance transparentes: os dados de melhora ou não 

de produtividade e devem ser transparentes e divulgados a fim de ter uma análise 

crítica e propostos de melhoria do sistema. 

e) Dimensionar corretamente os equipamentos de produção e sistemas de informação: 

como o conceito Lean passa muito pela automatização dos processos e uso da 

tecnologia atrelada à produção, deve-se atentar para o correto uso de equipamentos 

e a melhora e automatização dos sistemas de informação e controle. 
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A quarta, e última, parte do plano de ação que envolve a instalação do sistema de negócio, 

produção e encorajamento do modo de pensar da Lean Construction, possui segundo Lean 

Enterprise Institute2 (2018) passos a serem adotados, que se encontram listados a seguir com 

comentários do autor que vos fala: 

a) Convencer os fornecedores e clientes a implantar a filosofia Lean: com a difusão da 

metodologia, há uma facilidade na sua execução e o fluxo torna-se mais amplo e 

contínuo. 

b) Criar uma estratégia Lean global: conforme já dito a expansão Lean deve ser feita 

não só na produção, mas em todas as áreas possíveis e compatíveis a fim de ter uma 

empresa mais integrada e não a separação entre a administração e a produção. 

c) Converter de uma liderança vertical para horizontal: modelos de liderança verticais 

facilitam a implantação do método pois cria uma liderança para cada bloco, 

alinhando com a divisão em setores ou blocos de produção, e assim facilita o 

emprego também do TPM, pois cada área e trabalhador passa ter uma maior 

autonomia. 

Todas essas ações estão pautadas nos princípios elencados por Koskela (1992) e presentes 

no livro de Isatto et al (2000). A seguir estes princípios são elencados. 

a) Reduzir as atividades que não agregam valor; 

b) Aumentar o valor do produto levando em consideração as necessidades e desejos 

dos clientes; 

c) Reduzir as variabilidades; 

d) Reduzir o tempo do ciclo produtivo; 

e) Simplificação do mapa de processos (minimizar o número de passos, processos e 

conexões); 

f) Aumentar a flexibilização na saída do processo como um todo; 

g) Focar o controle no processo global; 

h) Melhora continua no processo; 

i) Balancear as melhorias dos processos de conversão e dos processos de fluxo; 

j) Benchmarking. 
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4.3. Gestão da Qualidade  

Ao buscar uma otimização dos processos na construção civil, trazendo os índices de 

produtividade mais perto do atingidos por outros setores, e o foco na qualidade do processo e 

do produto fazem com que a Gestão da Qualidade seja importante para um crescimento 

sustentável ou reestruturação de crise. O mercado cada vez mais competitivo, dado o número 

de empresas que abriram e se expandiram devido ao período de grandes obras como Copa do 

Mundo de 2014, Olimpíadas, programas de infraestrutura como PAC e construção de Belo 

Monte, faz com que as organizações busquem elevar seus padrões de qualidade para 

sobreviverem, principalmente em um momento posterior a esse crescimento que coincidiu com 

a maior crise já vivida pelo Brasil, segundo dados do Cecon e o estudo de Rossi & Mello (2017). 

A Gestão da Qualidade na construção civil desempenha seu papel global de controle de 

processos e gerenciamento da qualidade a fim de gerar um produto que atenda ao cliente, porém 

ao mesmo tempo tem de se adaptar ao modo de produção da engenharia civil. A construção 

civil diferentemente de outros tipos de indústria não tem uma produção com operários fixos e 

a matéria prima ou produtos circulando e sendo transformados, ela é pautada em uma obra fixa, 

com elementos na maioria das vezes estáticos onde os operários que circulam, conforme definiu 

Figueiredo (2018). 

Além da visão de qualidade para o cliente externo (consumidor final), segundo o professor 

especialista no tema Alexander Baer à EXAME (2016) atualmente é necessária uma atenção de 

estratégias para gestão de pessoas na qualidade, pois eles são os clientes internos: funcionários 

e colaboradores que podem fazer com que as estratégias definidas no planejamento estratégico 

sejam alcançadas ou não. 

Em uma visão mais ampla a gestão da qualidade definida por Antunes (2008), é dividida em 

planejamento, garantia e controle da qualidade. Dada essa definição, pode-se entender que o 

planejamento da atividade engloba o planejamento estratégico e a organização e delimitação 

dos processos que serão implementados a fim de garantir a qualidade, com visão voltada ao 

cliente ou partes interessadas. No que se concerne a garantia da qualidade é possível se 

relacionar com mapeamento dos processos e elaborações dos procedimentos a serem seguidos 

por eles, atentando-se aos indicadores de desempenho e qualidade desses processos. Na terceira 

divisão da gestão da qualidade tem-se o controle da mesma, essa etapa consiste em executar a 

melhoria contínua com base em estudos, indicadores da garantia e um plano de ação para 
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mitigar, prevenir ou remediar algum tipo de situação. Nessa última etapa entra a análise crítica 

dos processos, visando sempre a satisfação do cliente e o atendimento aos requisitos da 

qualidade, requisitos estes presentes em normas por exemplo como a ISO 9001:2015. 

O grande enfoque que deve ser considerado quando se implanta um sistema de qualidade é 

a análise e mentalidade do risco. A delimitação de processos críticos, a própria gestão de riscos 

com impactos e probabilidades, o fluxograma dos processos em que o caminho crítico pode ser 

trilhado e a necessidade de encontrar as causas de falhas para minimizar erros e riscos fazem 

parte da mentalidade de risco presente na gestão da qualidade. 

A gestão da qualidade por ser bem ampla acaba englobando outros tipos de gestão, que 

apesar de poderem ser vistas separadamente, são parte integrante e atuante no sistema da 

qualidade, estas estão listadas a seguir com comentário do autor que vos fala: 

a) Gestão de Escopo: para que se consiga implementar a qualidade em processos ou 

projetos é preciso conhece-los, a fim de precisar o que será analisado e o que fará 

parte, ou não, do sistema da qualidade. Segundo Antunes (2008), a etapa da gestão 

de escopo muito presente em gestão de projetos, é dividida em planejamento do 

escopo, ou seja, delimitar o que será gerenciado, detalhamento do escopo (com uso 

da Estrutura Analítica de Projeto – EAP) com identificação das entradas dos 

processos, o processo de transformação propriamente dito e as saídas, verificação e 

controle do escopo a fim de que seja atendido os requerimentos dos stakeholders, 

visando assim o foco no cliente presente na gestão da qualidade. 

b) Gestão de Prazo: em relacionado à gestão da qualidade, a necessidade de se controlar 

o cronograma vai ao encontro com a maximização dos processos, garantindo assim 

o foco no cliente e passando pela abordagem cientifica de controle de prazos e 

atender metas. 

c) Gestão de Custo: com a implantação de um sistema da qualidade, os custos com 

manutenções desnecessárias, a pouca produtividade e principalmente o custo que era 

desprendido com atividades não críticas ou desnecessárias pode ser melhor 

realocado. Essa gestão garante o atendimento ao foco do cliente, pois ao reduzir 

custos pode haver uma diminuição no preço final, e da abordagem científica com sua 

melhoria contínua. 
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d) Gestão de recursos: parte integrante dos processos, principalmente no que se refere 

a entrada com matérias primas e equipamentos, a correta gestão de recursos permite 

materiais ou serviços de melhor qualidade, menor custo e maior rapidez, favorecendo 

assim o foco do cliente, o trabalho em equipe e a abordagem científica do sistema da 

qualidade. 

e) Gestão de Pessoas: um dos grandes pilares da qualidade é a interação e integração da 

equipe, uma eficaz gestão de pessoas delimita responsabilidades e dimensiona as 

equipes de trabalho, favorecendo assim a produtividade e controle dos processos. 

f) Gestão da Comunicação: a gestão de informações é muito relevante para a análise da 

qualidade, pois permite ter dados sobre produtividade, criticidade do processo e se 

estão sendo atendidos os requerimentos de qualidade. Além disso, após delimitado 

as responsabilidades pela gestão de pessoas, o fluxo da comunicação permite que 

cada área receba as informações que a elas são permitidas, respeitando as 

informações estratégicas e confidenciais. 

g) Gestão de Riscos: umas das interações entre gestão mais importante na qualidade, a 

gestão de risco permite avaliar o impacto, probabilidade e identificação dos riscos no 

processo, ainda mais se for no caminho crítico, permitindo assim a adoção de 

medidas corretivas em um primeiro momento, a análise crítica em um segundo e a 

adoção por fim de medidas preventivas. 

h) Gerenciamento de Crises: segundo Nascimento (2007), o gerenciamento de crise 

consiste em um planejamento e ações para controlar problemas ligados a informação, 

erros e falhas e fatores externos de forma que sua reputação tanto interna quanto 

externa seja mantida. Para a gestão da qualidade, tal gerenciamento é necessário e 

reforça o trabalho em equipe presente no sistema da qualidade. 

Presentes nos tipos de gestão listados e classificados como pilares básicos da gestão da 

qualidade, os componentes da pirâmide TQM estão presentes na Figura 4.10. 
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Figura 4.10: A Pirâmide TQM. (DAHLGAARD & KRISTENSEN & KANJI, 1998). 

A pirâmide TQM (Total Quality Management, em português a gestão da qualidade total) é 

um modelo desenvolvido por Kanji & Asher (1996) e replicado na obra de Dahlgaard & 

Kristensen & Kanji (1998). Nessa pirâmide estão presentes os princípios guiadores da qualidade 

e dos quais se desenvolveram os oitos abordados pelas normas ISO 9001 e 9004:2000. Listado 

a seguir estão os 4 princípios, segundo Kanji & Asher (1996) e Dahlgaard & Kristensen & Kanji 

(1998): 

a) Customer Focus (Foco no Cliente);  

b) Focus on Facts (Foco nos dados e fatos); 

c) Everybody’s Participation (Foco nas pessoas e em todos os envolvidos); 

d) Continuous Improvement (Melhoria Contínua). 

Conforme a pirâmide da Figura 4.10, é possível observar que a obra de Dahlgaard & 

Kristensen & Kanji (1998) possui um princípio que permeia a todos, o Leadership (Liderança), 

responsável pela adoção correta dos outros fatores e motivadora para que o sistema da qualidade 

seja aplicado. O papel, portanto, do gestor é assegurar que o que é necessário esteja alocado 

corretamente e que a empresa permita o desenvolvimento interno da qualidade, ou seja, o 

ambiente criado pela liderança faz com que os envolvidos queiram tomar responsabilidade pela 

qualidade nos seus trabalhos, aumentando assim o senso de parte do negócio e permeando a 

cultura da qualidade, (KANJI & ASHER, 1996). 
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Além dessa ideia de comando defendida por Kanji & Asher (1996), há uma distinção do tipo 

de liderança por nível hierárquico conforme a Figura 4.11, do defendido pelo TQM na Figura 

4.12. Nessa diferenciação o resultado é uma desburocratização e maior autonomia nos níveis 

de trabalho, retomando a ideia de responsabilidade e atuação direta na qualidade. 

 

Figura 4.11: Liderança e comunicação por nível hierárquico. (KANJI & ASHER, 1996). 

 

Figura 4.12: A substituição da antiga visão de Liderança Hierárquica para a Organização da 

Qualidade. (DAHLGAARD & KRISTENSEN & KANJI, 1998). 

Um paralelo das teorias do TQM, defendido por Fonseca (2012), pode ser feito com outras 

correntes da qualidade como a Teoria Baseada no Mercado e Posicionamento de Porter, a 
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Teoria Baseada nos Recursos de Barney, Russo, Fouts, Williams e Siegel e a Teoria dos 

Stakeholders de Freeman. O primeiro paralelismo se dá com a obra de Porter da Teoria Baseada 

no Mercado, pois ao entender que o mercado tem influência preponderante nas ações, 

planejamento das empresas, maximização da produtividade competitiva e foco no que  gera 

valor; a Teoria de Porter vai de encontro com o TQM justamente na parte de foco no cliente e 

a satisfação deste dado que estas visões buscam entender os desejos do cliente (logo também 

do mercado consumidor) e como medir a performance com base na expectativa do mercado. O 

segundo paralelismo, entre a Teoria de Recursos e o TQM, encontra-se no fato que a primeira 

defende o ganho competitivo de uma empresa dada sua racionalização e performance nos 

processos e recursos internos, o que vai de encontro com a gestão total da qualidade (TQM) no 

que concerne ao foco nos fatos e dados, pois a partir de indicadores da qualidade o TQM 

consegue racionalizar e fazer o correto dimensionamento de recursos e processos. O último 

paralelismo é com a Teoria dos Stakeholders, sendo este a correlação mais evidente, pois entre 

os princípios norteadores do TQM dois são relacionados com o cliente e nas partes interessadas 

indo de encontro com a visão de melhora do desempenho e criação de valor para os 

stakeholders. 

Por fim, pode-se sintetizar que as diferentes correntes de pensamento, visões e atuações na 

qualidade e gestão se encontram ou são relacionadas de alguma forma. As ideias principais 

estão presentes nesses sistemas de forma geral e conseguiram ser sintetizadas, pelo menos de 

uma forma normativa, nas normas de qualidade ISO, tema de discussão a seguir. 

4.3.1. PBQP-H e IS0: 9001:2015  

O tema da qualidade na construção ficou tão evidente no cenário da construção civil, as 

maiores exigências pelos órgãos públicos em licitações em atender a norma ISO 9001:2015 e a 

concorrência fizeram com que se originasse um programa de qualificação de qualidade o 

PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat) visando a obtenção da 

certificação ISO 9001. (FOSSATI & NAZÁRIO & ROMAN, 2003). 

A qualidade na indústria da construção civil, geralmente é vista em prática quando as 

empresas atendem a normas do sistema ISO, que garantes padrões e soluções para implantação 

de um sistema de desejado. No que se refere a qualidade, a norma mais reconhecida é a ISO 

9001:2015, ou sua versão brasileira NBR ISO 9001, conforme apontado por Jesus (2011). No 

entanto, há uma família de normas ISO 9000 referente ao sistema de gestão da qualidade, são 
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elas a ISO 9000: 2015 (sistema de gestão da qualidade - fundamentos e vocabulário), ISO 

9001:2015 (Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos) e a ISO 9004:2018 (Quality 

Management – Quality of an Organization – Guidance to Achieve Sustained Success) que na 

data de elaboração desse estudo ainda não possuía versão traduzida.  

Ao apresentar a ISO 9001:2015 o objetivo deste trabalho não é elencar os passos, 

documentações, requisitos e ações para obter a certificação, mas sim de entender a filosofia da 

gestão da qualidade que permeia a norma e faz com que empresas a busquem como forma de 

melhorar seus processos, homogeneizar suas ações e tratar o tema da qualidade como saída para 

crises ou como potencialidade para momentos de crescimento.  

A própria ISO 9001 é produto de uma melhoria continua, que se dá por meio das revisões, 

tendo a última ocorrido em 2015. Na sua atualização, segundo Ost & Silveira (2018), os 

principais temas foram: uma consideração de assuntos ligados a ISO 21500:2012 de 

gerenciamento de projetos, e, principalmente, o destaque maior no planejamento estratégico.  

A norma de 2015 teve, portanto, o foco maior no planejamento estratégico. Há também 

atrelado a esse planejamento a ênfase nas questões internas e externas que de alguma forma 

possam afetar os processos da empresa, conforme apontado no estudo de Santos (2016). Tal 

visão vai ao encontro com o assunto abordado no item 4.1. Objetivando melhor as ferramentas 

a serem utilizadas pela ISO para implantação de um correto planejamento estratégico por parte 

de engenheiros e gestores em suas empresas, as principais delas estão listadas a seguir: 

a) Ciclo de Deming (PDCA): O ciclo de Deming corresponde ao PDCA, que funciona 

sistematicamente com as atividades de planejar, executar, controlar e agir conforme 

um plano de ação e dado o estabelecimento dos objetivos visando a melhoria 

contínua. Tal ferramenta, abordada por Santos (2016), está constantemente presente 

no contexto da norma ISO 9001:2015, e permeia seu uso desde o planejamento 

estratégico até a tomada de decisão. 

b) Análise PEST: A análise PEST, segundo Abuhav (2017), consiste em um 

entendimento dos fatores externos: Políticos Econômicos Sociais e Tecnológicos que 

afetam o negócio e a estratégia da organização. Sendo assim, a análise depende de 

variar cenários dentro desses fatores e avaliar o risco atrelado a eles, tendo como 

objetivo uma visão macro, permitindo que os fatores externos à empresa possam ser 

identificados e classificados em relação a como eles influenciam no negócio.  
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c) Matriz SWOT: matriz identificando fatores externos e internos, tais como as forças 

(strengths), fraquezas (weakness), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats). 

Isto posto, segundo Duarte (2014), a matriz SWOT é mais utilizada para avaliar as 

questões internas da empresa alinhando o planejamento estratégico com os processos 

operacionais. 

d) FMEA: segundo Duarte (2014), o FMEA (Failure Modes, Effects Analysis, ou 

Análise e de Modos de Falhas e Efeitos) permite calcular o grau de risco de cada 

processo, mapeá-los e estabelecer quais são os caminhos críticos, os que tiveram 

maior risco e ao traçar o planejamento estratégico entender melhor os riscos de seu 

negócio e ao traçar o plano de ação saber qual devem ser a mensuração de cada 

solução, a urgência e onde está localizada o risco maior dela.  

O uso dessas ferramentas, segundo Abuhav (2017), é necessário para entender e definir 

melhor a política e o sistema da qualidade em uma empresa, com base nos princípios que a 

norma elenca, os quais permitem direcionar e definir QMS (Quality Management System, ou o 

sistema de gestão da qualidade), conforme ilustrado na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Etapas baseadas no uso de ferramentas de gestão para atingir o sistema de 

gestão da qualidade. (ABUHAV, 2017). 

Portanto os princípios que permeiam a Gestão da Qualidade foram de alguma forma 

sintetizados pelas normas internacionais ISO 9001 (2015), a fim de garantir a padronização e 

regulamentação de sua aplicação, são eles com comentários do autor que vos fala: 

a) Foco no cliente: um dos princípios chaves do sistema da qualidade, essa visão mostra 

como o cliente e é parte fundamental para o sucesso de uma empresa e atender e 

entender o que ele busca faz estar mais próximo com o aumento de vendas, demanda 

e permite a indústria reavaliar o que agrega ou não valor ao seu produto final, olhando 

também com uma lógica Lean, por exemplo. 

b) Liderança: a fim de se estabelece uma política de qualidade é preciso de que a 

empresa como um todo esteja comprometida e seja parte integrante do sistema. 

Sendo assim, a liderança participa como fator fundamental para que a cultura da 
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qualidade na empresa seja revisitada e reforçada e que autonomia para atingir as 

metas seja corretamente distribuída.   

c) Comprometimento das Pessoas: o trabalho em equipe e o comprometimento e visão 

de parte integrante do negócio faz com que a qualidade consiga ser medida por além 

de indicadores, mas também pela percepção dos trabalhadores.  

d) Abordagem por processo: é importante definir processos, estabelecer os 

procedimentos a serem seguidos para que o sistema saia do imaginário e ponha-se 

em prática, visando entender as entradas e dimensiona-las e mensurar as saídas 

(produto ou nova entrada de outro processo). 

e) Melhoria: um dos principais conceitos da norma, e por diversas vezes revisitado, a 

melhoria continua baseada no ciclo PDCA permite identificar, planejar, executar, 

monitorar e agir visando uma melhora na qualidade e oferecendo um produto que 

esteja alinhado com o foco no cliente e viabilidade da empresa. 

f) Tomada de decisões baseada em evidências: parte integrante dos 4 princípios do 

TQM, por exemplo, a tomada de decisão na qualidade não pode passar por situações 

intangíveis, achismos ou previsões sem dados para suportá-las. Ao se basear em 

fatos, leva-se em consideração premissas, indicadores dos processos e análise de 

cenários e medidas a serem implantadas, avaliando sempre o risco e a criticidade da 

ação em relação à atividade fim da empresa. 

g) Gestão das relações: a gestão de stakeholders está presente nas normas de qualidade 

como uma relação de interpendência, benefícios mútuos e impactos correlacionados. 

Sendo assim, é importante para a qualidade do sistema que haja um alinhamento das 

expectativas e que haja uma coparticipação a fim de aumentar a qualidade e 

rentabilidade do negócio. 

A mudança nos princípios, portanto, da atualização da norma em 2015 frente a 2000 foi a 

supressão da abordagem sistêmica para gestão a qual acabou sendo condensada na abordagem 

por processos, segundo Santos (2016). Além disso, a norma ISO 9001: 2015 aponta que, além 

de identificar as questões internas e externas, deve-se analisar nos processos os riscos tanto 

negativos quanto positivos atrelados e das necessidades dos stakeholders. Essa análise de 

oportunidades e riscos, ou ameaças, são também participantes da análise SWOT, e as 

necessidades dos stakeholders são parte integrante do planejamento estratégico. Por fim é 
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possível entender que esse foco na estratégia empresarial e a mentalidade de risco permeiam a 

nova norma ISO em toda sua extensão, conforme apontado por Ost & Silveira (2018). 

Apesar de ter o foco no planejamento estratégico a norma expõe que deva-se analisar melhor 

os processos entrando em como se dá a dinâmica de entrada, transformação e saída, pois o 

planejamento fica no âmbito mais gerencial e administrativo da empresa, enquanto os processos 

no operacional, conforme permeado na obra de Abuhav (2017). Assim ao analisar os processos 

é importante definir o que e como serão medidos a qualidade nesses, a interação com 

mapeamento dos processos em forma de um sistema de gestão e principalmente a análise de 

riscos e oportunidades de melhoria em cada processo. Tudo isso a fim de delimitar uma linha 

de pensamento do que é sistêmico, o que deve ser combatido por área e como atingir uma 

qualidade global no gerenciamento da empresa.  

Sendo assim, a partir dessa análise previa de riscos e de expectativas, considerando os fatores 

internos e externos, é calculado o grau de risco para saber se é possível conviver com esse risco 

e por diante estabelecer os planos de ação para: mitigar os riscos que são tolerados, mas não 

desejáveis, neutralizar ou eliminar se possível os intoleráveis e também fortalecer os riscos 

positivos, ou seja as oportunidades de cada processo. Essa visão de ação em relação aos riscos 

é bem abrangida no que se refere a gestão de crises, sendo esse um dos temas recentemente 

abordados pela norma e abordada a seguir. 

4.3.2. Gerenciamento de Crise 

A crise de forma geral traz um ambiente desfavorável às empresas, diminuindo a demanda, 

provocando uma queda de preços e necessitando que estas adotem estratégias de procura de 

novos clientes, remanejamento da produção e gestão evitando a redução excessiva de seus 

recursos e capacidades produtivas, pois ao sair da crise a empresa deterá menor poder de reação. 

Essa abordagem defendida por Fonseca (2012) reforça que empresas com sistema de qualidade 

e gestão implantados, com cultura organizacional forte, comprometimento, mentalidade de 

risco e qualidade tornam-se mais fáceis de serem geridas e que as medidas necessárias listadas 

são mais fáceis de serem adotadas. 

A gestão de riscos, de acordo com o estudo da DELOITTE & ETHOS (2015), pode ser 

entendida com medida final para reestruturação ou combate de uma empresa, e ao mesmo 

tempo torna-se harmonizadora de outros tipos de gestão como a de risco e a de continuidade de 
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negócios, conforme ilustrado na Figura 4.14. Sendo assim, na gestão de crises é possível se 

identificar etapas anteriores como gestão de risco, pois ela reúne suas práticas como última 

medida de ação. Mais adiante estará o prosseguimento desse tipo de gestão em crise, permeando 

desde a filosofia de controle de risco e o desenvolvimento dos negócios, mesmo em situações 

adversas. 

 

Figura 4.14: Modelo do fluxo da abordagem de riscos e crises em um negócio. DELOITTE 

& ETHOS (2015). 

Em um gerenciamento de crises o primeiro passo a ser tomado é a identificação dos riscos e 

análise destes. A definição de sua natureza técnica, organizacional, operacional ou externa 

possibilita entender primeiramente quais estratégias adotar. Essas estratégias são bem 

abordadas na obra de Serrado & Santos & Oliveira & Jesus & Netto (2017) e estão sintetizadas 

a seguir: 

a) Riscos Técnicos: devem ser combatidos via um reordenamento de processos, 

atualização da tecnologia empregada e controle de indicadores de desempenho e 

qualidade. 

b) Riscos Organizacionais: devem ser combatidos com planejamento estratégico e 

plano de contingência por meio de um reforço da política da empresa e a gestão do 

clima e de pessoas. 

c) Riscos Externos: são os riscos mais difíceis de serem combatidos como inflação, 

câmbio e política. Um estudo do mercado, da concorrência e estratégias de hedge 

(proteção) podem ser tomadas para minimizar seus efeitos. 
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No entanto, identificar e categorizar os riscos não é uma tarefa fácil para as empresas, 

principalmente na construção civil que ainda possui diversas empresas com pouco 

desenvolvimento e gestão. Segundo DELOITTE & ETHOS (2015), as dificuldades encontradas 

passam pela falta de clareza dos riscos, a não identificação de indícios de tais riscos, o passado 

da empresa e a falta de ocorrências parecidas em seu histórico e a pouca participação do pessoal 

especializado para essa análise dentro das empresas. Alinhado a essa dificuldade de categorizar 

os riscos, as empresas sofrem demandas de mercado, concorrência, legislações e desafios do 

setor como inovação, tecnologias, novos produtos e negócios e a dificuldade de melhora de 

performance e reordenamento de processos. Essa exposição ao risco descrita por DELOITTE 

& ETHOS (2015) está presente na Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15: Exposição à riscos por demandas de mercado e organizacionais. (DELOITTE & 

ETHOS, 2015). 

Após a classificação e identificação do risco, a etapa de análise do seu impacto, da sua 

criticidade no processo e a probabilidade dele ocorrer é conduzida a fim de poder traçar um 

plano de ação ou contingência adequado. Por fim, de uma maneira simplificada, o plano de 

ação contra esses riscos é traçado visando estabelecer metas e prazos compatíveis com a análise 

da criticidade e urgência da atuação. 

Além da visão de remediar a crise, outras maneiras e linhas de pensamento podem ser 

tomadas. Segundo Sahin & Ulubeyli & Kazaza (2015) elas se baseiam na informação do nível 

de crise, tempo hábil para definir e avaliar os riscos, prover de métodos para otimizar os planos 
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de ação ou de resposta, criar habilidades, a partir do enfrentamento, da gestão de crises e estar 

sempre preparado para a próxima crise. As abordagens referidas pelos autores estão presentes 

na Figura 4.16 e listadas a seguir: 

a) Abordagem Escapista: essa visão trata-se de tentar escapar da crise antes que ela 

ocorra. Por meio de estudos de previsão, modelos de impacto dos fatores internos e 

externos no negócio e a definição de projetos e valores chaves para a empresa sempre 

ter um foco e ser menos abalada por crises localizadas. 

b) Abordagem Reativa: abordagem tomada pelas empresas em situações inesperadas, 

geralmente passa pelo corte de pessoal, despesas e diminuição da gama de oferta de 

serviços ou diferentes produtos. Conforme também visto por outros autores, essa 

prática torna-se perigosa a partir do momento que a empresa perde capacidade 

produtiva e diminui sua recuperação a longo prazo. 

c) Abordagem Solucionadora: é uma resolução que tem de levar em conta a duração ou 

momento da crise para ser implantada e geralmente se torna bem-sucedida se as 

premissas adotadas para os riscos foram bem definidas. Entre as medidas listadas por 

Sahin & Ulubeyli & Kazaza (2015) para esse tipo de abordagem destacam-se: 

identificar que crises trazem oportunidades, investir em áreas que possam trazer 

retorno rápido, reduzir custos sem reduzir a produção mantendo um foco no cliente. 

d) Abordagem Proativa: é uma visão que se baseia na adoção de medidas alternativas 

para condução e combate à crise. No caso da construção civil, segundo Sahin & 

Ulubeyli & Kazaza (2015) a adoção do marketing, planos de prevenção e uma equipe 

focada em dar informações de mercado e análise de riscos são algumas das medidas 

que podem ser adotadas. 

e) Abordagem Interativa: é uma ação focada na análise interna da empresa, de seus 

processos, a interação entre eles e a remodelagem de sua estrutura organizacional e 

de processos a fim de se combater a crise. Por se tratar de algo interno, porém 

afetando diretamente os stakeholders, essa abordagem deve ser feita de forma clara 

e priorizando a comunicação clara e objetiva do que está sendo realizado para os 

acionistas e partes interessadas. 
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Figura 4.16: Abordagens e modos de lidar com as Crises. SAHIN & ULUBEYLI & 

KAZAZA, 2015). 

Entre os principais riscos elencados para a construção civil segundo Serrado & Santos & 

Oliveira & Jesus & Netto (2017) estão a grande concorrência do setor, em que há um numerosa 

quantidade de empresas prestadoras de serviço e concorrentes de pequeno e médio porte, a 

pouca inserção de tecnologia, inovação e melhora na qualidade dos equipamentos no meio, a 

reduzia qualidade dos materiais quando comparados com outros setores, mão de obra pouco 

qualificada e com conhecimentos prioritariamente manuais e a elevada terceirização. Por uma 

segunda visão, os riscos principais de setores como a construção civil para DELOITTE & 

ETHOS (2015) são: gestão do fluxo de caixa, bem como da área financeira da empresa, as leis, 

acordos e direitos trabalhistas, a realização de excessivo contratos no setor - o que acaba criando 

uma relação de dependência entre empresas - a reputação (muito abalada pela Crise de 2014-

2017), a dificuldade atual de receber crédito para seus projetos e a questão ambiental e 

regulamentares que acabam afetando diretamente a dinâmica do ramo. 

4.4. Mudança Corporativa e Compliance 

4.4.1. Compliance como Política de Reestruturação das Grandes 

Construtoras 

A Crise de 2014 e 2017, além de seus severos efeitos econômicos, estruturais e até certo 

ponto legais, teve no fator político um grande catalisador e preceptor da elevada corrupção que 

acabou sendo a principal causa combatida no país. A partir de operações policiais (“Lava-

Jato”), processos administrativos por parte do TCU, PGR, CGU e a parte judicial no que 
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relaciona os tribunais e a visibilidade (tanto benéfica, quanto nociva que Supremo Tribunal 

Federal (STF) recebeu no período) marcam o enfoque, alcance e combatividade que a corrupção 

brasileira veio recebendo no período da crise e pós ela.  

As empresas de construção civil estiveram por muito tempo ligadas à política nacional, tal 

como descrito em diversos momentos da história brasileira no item 2.3 e segundo Laporta & 

Trevizan (2017) as investigações contra esquemas de corrupção ligados ao governo, partidos 

políticos, banco estatais e demais empresas formadoras de cartel revelaram esquemas de 

corrupção nas principais empreiteiras do país, agravando os efeitos da crise nesse setor. O maior 

exemplo de tais operações no Brasil foi a operação “Lava Jato” que de tal forma impactou o 

setor, a visão popular e midiática das principais construtoras nacionais, que estas começaram a 

aumentar a qualidade de seus processos anticorrupção a partir da adoção de normas como a ISO 

37001 (primeira norma mundial anticorrupção) como forma de sobrevivência e, mais 

notoriamente, como tentativa de recuperar ou mitigar a imagem delas perante a sociedade. Parte 

das políticas de reestruturação dessas empresas passou também por necessidades de regulação 

e cumprimento de requisitos normativos e legais para novos financiamentos públicos e 

privados, há várias contratações mundiais em que a ISO 37001 é requerida. Por conta da 

elevação do risco de crédito para as empresas ligadas a construção civil e o requerimento de 

maiores garantias legais de práticas anticorrupção e éticas por parte dos bancos, o setor teve 

que pautar seus planos de reformulação em normas e princípios do compliance. 

O maior caso de investimento em compliance ligado a construção civil brasileira foi o da 

empresa baiana Odebrecht. Após ser alvo de diversas acusações de corrupção, melhores 

descritas no item 3.4 deste estudo, e até se declarar culpada, conforme The United States 

Department of Justice (2016), tendo que pagar mais de U$3,5 bilhões em penalidades e multas, 

a construtora aumentou seus investimentos na área de compliance, partindo de um orçamento 

de R$11,3 milhões em 2015 até R$64,8 milhões em 2017 tal como apontado pelo jornal O 

Estado de S. Paulo (2017). O compromisso da construtora em utilizar o modelo de gestão 

baseado em compliance é percebido nas declarações do vice-presidente de compliance da 

companhia em 2017 em entrevista replicada por Época Negócios (2017): 

"Estamos implementando uma melhoria significativa de controles sob os 

padrões mundiais que nos permitirão grandes mudanças amparadas nas 

normas globais" 
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"Vamos fazer as coisas acertadamente, com normas eficazes e 

anticorrupção, sem descuidar do ambiente de segurança e dos nossos 

funcionários" 

"Um modelo e exemplo de segurança, com normas ambientais, e por isso 

estamos comprometidos a ter um grande modelo com um programa 

específico e positivo". Agência EFE apud (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). 

A posição tomada pela Odebrecht e por outras multinacionais do setor, tal como Andrade 

Gutierrez e Camargo Corrêa segundo Legal Ethics Compliance (2016), mostram que há um 

empenho em reformular e melhorar a imagem das empresas por meio do compliance. Tal 

movimento fica nítido quando analisada a carta da Andrade Gutierrez, disponível para 

download em seu site oficial, presente na Figura 4.17. 
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Figura 4.17: Pedido de desculpas e manifesto por um Brasil melhor. (ANDRADE 

GUTIERREZ, 2016). 
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Em relação a medidas práticas tomadas pelas construtoras que aumentaram seu investimento 

em compliance, a reportagem de Globo G1 (2017), segundo sua pesquisa, elencou: 

a) Criação de departamentos de compliance independentes e com status de diretoria ou 

atrelados diretamente ao conselho de administração e não ao presidente e diretoria 

executiva; 

b) Afastamento de investigados do controle da empresa; 

c) Aumento do número de conselheiros independentes nos conselhos de administração, 

que por várias vezes estarão ligados aos comitês e departamentos de compliance; 

d) Revisão de normas e procedimentos internos bem como da política de compliance; 

e) Comitê investigativo independente; 

f) Treinamentos e capacitações em compliance e normas de compliance; 

g) Reavaliação da lista de fornecedores a fim de reforçar o conceito da ética para todos 

os colaboradores e partes interessadas. 

4.4.2. Compliance e a Construção Civil 

Além dos aspectos relacionados aos escândalos de corrupção, segundo Medina Osório 

(2017) um dos maiores especialistas jurídicos em compliance e improbidade administrativa 

brasileira, o compliance na construção civil se mostra necessário tanto pela extensa e complexa 

produção normativa e requisitos da área de engenharia civil quanto relacionado ao aspecto 

cultural que acabou se permeando nacionalmente de práticas antiéticas no setor. Ainda segundo 

Medina Osório (2017), o uso de auditoria internas atrelada ao compliance na construção civil 

pode ajudar a identificar e denunciar práticas não pertencentes a ética deste meio. O conceito 

de compliance, portanto para ele está intimamente atrelado a essas diretrizes éticas, conforme 

no trecho abaixo de seu artigo publicado em 2017 (auge do conhecimento das práticas ilícitas 

e da operação Lava-Jato):  

“Programas de compliance empresarial correspondem à instrumentalização 

das diretrizes éticas internas da empresa e por ela exteriorizadas, em regras 

que, necessariamente, refletem a produção técnico-normativa externa, de 

acordo com a natureza e a atividade da organização”. (MEDINA OSÓRIO, 

2017). 

O entendimento da importância e a atenção ao tema de compliance não é abordado somente 

por estas grandes construtoras brasileiras. Desde o ápice do envolvimento do ramo da 
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construção civil como corruptor e ator na crise, o próprio setor, suas associações, sindicatos 

estão se movimentando e capacitando em relação às conformidades regulatórias e éticas. Tal 

observação é constatada quando a própria CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) 

organiza o seu principal evento o Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic) para ser 

discutido, analisado e fomentado a implantação da Ética e Compliance nas empresas 

pertencentes à indústria (CBIC, 2018).  

A divulgação e preocupação do tema de compliance é em um primeiro momento mais 

relativo às empresas maduras e maiores, porém em um setor onde há várias pequenas empresas, 

prestadores de serviço e subempreiteiros a presença da disseminação da cultura de ética e 

compliance torna-se mais necessária. Isso é justamente o que aponta CBIC (2018) em que ao 

tratar de como as atividades de compliance garantem um negócio menos propicio a riscos, com 

melhor reputação e segurança empresarial foi conseguido uma melhor visualização por parte 

desse pequeno ou microempresário e seus stakeholders (partes interessadas no produto ou 

processo).  

Um marco legal brasileiro relativo ao compliance e ética foi a Lei de Improbidade 

Empresarial, Lei n° 12.846 ou popularmente conhecida como “Lei Anticorrupção”. Segundo o 

próprio texto da lei, esta responsabiliza administrativamente e na esfera civil as pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira (LEI 

N°12.846, 2013). Presente também na lei está a referência às doutrinas e práticas éticas 

demandadas às organizações, tal como o trecho:  

“Art7º. Serão levados em consideração na aplicação das sanções: Item VIII 

– a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 

códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica.” (LEI 

N°12.846, 2013). 

4.5. Uso do GRC como Gestão Integrada. 

Tendo em vista as oportunidades para o setor, bem como a sua situação frágil perante a crise, 

temas abordados neste estudo, as empresas de construção civil tendem a buscar os 3 pilares 

para gestão de empresas em crise: o GRC. A sigla GRC é uma abreviação na língua inglesa 

para Governance, Risk Management e Compliance, o que seria traduzindo ao português como 

governança, risco e conformidade. Segundo Anders (2016), a união dessas ferramentas é um 
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processo coordenado e integrado de atingir eficiência empresarial bem como alinhar tais áreas 

com sua regulação. A capacidade de alinhar dados de diferentes setores dentro de uma mesma 

empresa faz com que essa ferramenta seja importante para empresas que se encontram em um 

processo de reavaliação do seu tamanho e necessidade de mudanças internas, como é o caso de 

grande parte das grandes empresas de construção civil no período da crise e pós-crise. 

A implantação do GRC passa por um compromisso de diversas áreas da empresa de a partir 

de seus conhecimentos específicos e com apoio de metodologias de cada área possa ser feita 

uma melhor estratégia integrada e alinhada a serviços de consultoria projetadas para aquele 

cliente. Tal visão é descrita por uma das maiores empresas de consultoria do mundo, (PWC1, 

2018), em que utiliza o GRC como base para serviços de gestão de crise, reestruturação de 

empresas, escândalos de fraude e corrupção, além de fornecer uma melhor seguridade nas 

análises e dados da própria companhia analisada. 

Segundo Anders (2016), com base nas direções do OCEG1 (Open Compliance and Ethics 

Group) a utilização do GRC baseia-se em um diagrama chamado IT Roadmap for GRC no 

qual é dividido em 5 estágios para tornar-se uma organização em concordância e expertise da 

gestão de projetos internos usando essa união de ferramentas. Esses 5 estágios estariam 

descritos como: inconsciente (no sentido em que é procurado na organização a falta de dados, 

baixo uso de ferramentas tecnológicas e de integração e a falta de medição e consciência do que 

está se passando na empresa), fragmentação (de forma que possa ser dividida para melhor 

controle e que apresente processos), integração (realizando assim a correlação de diversos 

setores e processos) e optimização (uso de plataforma ou sistema que permita uma melhora 

contínua e conceitos de qualidade). 

A plataforma GRC, conforme abordado por OCEG1 (2015), é uma ferramenta que permite 

tornar um processo iterativo entre as áreas de governança, risco e conformidades (Compliance) 

de forma que as relações entre elas sejam exploradas e conjugadas em um só modelo. Tal 

modelo permite uma melhor qualidade das informações pois estas serão integradas e 

disponíveis em uma mesma plataforma, uma otimização de processos ao ponto que é feito uma 

priorização das atividades que geram valor a empresa para estarem disponíveis, uma melhor 

alocação do capital permitindo que com base nas informações coletadas e sendo estas relevantes 

seja possível identificar as áreas ineficientes e a realocação mas eficaz do capital humano, uma 

melhora na efetividade dos processos pois as falhas e lacunas são eliminadas, uma melhor 
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reputação da empresa pois há uma efetiva ação de compliance alinhada à gestão de risco em 

todas as etapas e processos e pôr fim a redução de custos é facilitada dado que uma melhora na 

gestão, passando por uma alocação melhor do capital, permite um melhor retorno dos 

investimentos da empresa.  

Segundo PWC2 (2018) o uso do programa GRC permite que se passe a tratar os setores e 

processos de governança, risco e compliance que estejam reativos e apenas como proforma em 

um modelo poderoso e mutável como forma de antecipar e mitigar riscos alinhando assim suas 

atividades a seu planejamento e aumentando o desempenho do seu modelo de negócio.  

No que concerne à governança corporativa, ainda segundo PWC2 (2018), há uma 

necessidade de moderar e gerir a transição empresarial para o sistema GRC trazendo para a 

organização uma melhor visibilidade por parte dos gestores e acionistas, maior efetividade na 

análise de risco alinhada a um aumento do controle de custos, bem como ter uma visão mais 

clara, ágil e confiável de sua contabilidade administrativa. Em relação às soluções de controle 

e análise de riscos, a utilização do GRC permite uma maior cumplicidade entre a área de risco 

e compliance, trazendo à empresa uma visão mais aperfeiçoada dos indicadores chaves de risco 

(KRI – Key Risk Indicator), além de permear a cultura de ética e risco fazendo com que haja 

uma maior segurança e confiabilidade nas auditorias e conselhos administrativos. Isto posto, as 

tomadas de decisões e atendimento às políticas de ética e compliance possam ser de fato ativas 

e permitindo que a implementação destas realmente traga à companhia conformidades legais e 

morais, o GRC, segundo PWC2 (2018), tua como um programa mais maduro no combate às 

práticas fraudulentas com caminhos e remediações e tais situações, além de desenvolver uma 

auditoria interna que pôr partir da alta governança traga uma cultura e valores corporativos mais 

fortes. Na Figura 4.18, pode-se observar como o processo da ferramenta integrada GRC é 

utilizado em uma empresa, atentando-se ao reporte do risco, à criação do valor e cultura 

organizacional, as atividades de integração e, principalmente, a direção e performance atreladas 

a ética e resultados.  
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Figura 4.18: Processo integrado da ferramenta GRC em um modelo genérico empresarial. 

(OCEG1, 2015). 

A fim de se obter um aprimoramento na utilização do GRC é necessário, segundo OCEG2 

(2018), ter os padrões estabelecidos na sua implantação de forma aberta, acessível e 

compatíveis a qualquer tipo de projeto, atividade ou inter-relação por parte da empresa. Há 

também um alinhamento que pode ser utilizado com as normas vigentes como ISO, NIST, 

ABNT, que por se tratar de um programa adaptável consiga entregar uma união melhor de 

diferentes tipos de metodologias em uma única política empresarial. Como componentes dessa 

característica de adaptação e mutação do GRC são apresentadas 4 habilidades do GRC, segundo 

OCEG2 (2018), com comentários do autor que vos fala: 

a) Aprendizagem: sendo possível alinhar o GRC ao contexto do setor, dos seus 

stakeholders e culturas e planejamentos internos. 

b) Alinhamento: permitindo que a aprendizagem decorrida dos planejamentos internos 

e suas estratégias sejam dispostos concomitantemente com os objetivos ações e, 
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permitindo assim, uma tomada de decisão mais ajustada aos valores e ética da 

empresa. 

c) Desempenho: prover ações que estejam ligadas a decisão e criação de valor mais 

eficaz por parte da empresa, prevendo e removendo processos indesejáveis e falhas. 

d) Revisão: pois por se tratar de uma ferramenta mutável e dinâmica há uma capacidade 

de ser revisada priorizando a efetividade operacional e objetivos pautados na melhora 

da plataforma. 

As habilidades acima citadas são ilustradas na Figura 4.19, em que é apresentada uma visão 

paralela de como o GRC é utilizado para monitorar o ambiente de trabalho e sua própria 

adaptação ao longo do processo de aquisição de conhecimento por parte da companhia. Ainda 

na Figura 4.19 as habilidades são tratadas como: aprendizagem (learn), alinhamento (sense), 

revisão (mutate) e o desempenho (innovate), ao passo que é considerado há o ganho de 

desempenho por introduzir inovações nos processos e produtos. 

 

Figura 4.19: Modelo de interação entre as 4 habilidades do GRC relacionada com a aquisição 

de conhecimento. (IT GOVERNANCE INSTITUTE, 2003). 

Algumas das dificuldades, no entanto, que uma empresa possa ter ao implementar o GRC, 

segundo IT Governance Institute (2003) é a questão da intangibilidade das informações, a 

necessidade de um engajamento coletivo entre o conselho administrativo e o conselho dos 

acionistas, a necessidade de diferentes setores e camadas empresariais terem o mesmo objetivo 
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e princípios, tal que seja compartilhado a direção e cultura na empresa, e pôr fim a 

complexidade de lidar com diferentes stakeholders tendo estes alinhados com a ética, 

compliance e política da empresa. 

Como um caso de estudo da implementação do GRC, Jokonya & Lubbe (2009) tratam da 

ligação entre a tecnologia da informação (TI) e o GRC como criadores de valor para a RioZi, 

uma empresa mineradora do Zimbábue. Em seu estudo, os autores tratam da maturidade em 

que a tecnóloga da informação alinhada ao GRC pode alcançar em uma companhia genérica, 

conforme a Figura 4.20, focalizando o fato que um baixo nível de implantação de TI + GRC 

acarreta em uma exploração limitada do potencial de negócio, que um baixo para médio nível 

de TI + GRC provoca uma integração interna do impacto desse potencial, que um médio para 

alto nível de  TI + GRC leva a uma reengenharia dos processos do negócio e que o alto nível 

de TI + GRC permite novas oportunidades de negócio para a empresa. 

 

Figura 4.20: Níveis de maturidade do IT atrelado ao GRC em relação ao impacto no 

potencial do negócio da empresa. Morton (1991) apud (JOKONYA & LUBBE, 2009). 

Como implicações do estudo de Jokonya & Lubbe (2009) acerca do GRC atrelado ao TI na 

empresa por eles estudada, foi possível notar que a maioria dos colaboradores foram testados e 

avaliados como conhecedores dos valores éticos e culturais da empresa, que a aplicação do 

GRC permitiu que houvesse uma visão por parte da empresa e seus funcionários que foram 

atingidas uma maior produtividade e uma melhora no controle de gastos, e que áreas que 

necessitavam um melhor aproveitamento foram identificadas com mais facilidade. 
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4.6.  Indústria 4.0 

O mundo, segundo Hofmann & Rüsch (2017), vive sua Quarta Revolução Industrial, com 

uma produção automatizada, o uso da internet industrial e a forma como a indústria se 

desenvolveu e consegui integrar-se tecnologicamente a conceitos como o Just-in-Time.  

Apesar de ser um setor historicamente resistente a mudanças, os cenários de crise na 

construção mundial, com redução da margem de lucro e as crises enfrentadas mundialmente, 

principalmente a Crise de 2009, fizeram com que a produção da construção civil e suas 

empresas líderes (possíveis economicamente para tal investimento) adotassem uma profunda 

transformação digital, agregando processos da Indústria 4.0 atrelando a tecnologia 

principalmente nas atividades de fluxo, para assim reduzir o que é dispensável segundo a lógica 

JIT e Lean. O exemplo mais corrente, segundo PWC3 (2016), foi a modernização do supply-

chain (cadeia de suprimentos), com listas digitais e serviços de compras facilitados com uma 

base de dados inovadoras. O investimento das grandes empresas de construção civil, ainda 

segundo PWC3 (2016), será na ordem de 5% da receita anual nos próximos 5 (cinco) anos, 

visando desenvolver soluções digitais e uma integração entre a concepção de projetos e a 

produção de forma automatizada.  

Os ganhos de produtividade e incrementos nas receitas já são visíveis para as empresas de 

que investiram no modelo da indústria 4.0, conforme mostra o estudo de PWC3 (2016), em 5 

anos há uma previsão de corte de 3,4% nos custos e um aumento de 2,7 % na receita anual 

dessas empresas. A Figura 4.21 retrata como o grau de satisfação das empresas, dado avanços 

nos seus sistemas digitais, previsto para os próximos 5 anos. Pelo gráfico é possível perceber 

que empresas de engenharia que em 2016 relatavam 44 % de ganhos na integração digital, tem 

a previsão de alcançar 69% até 2021. 
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Figura 4.21: Porcentagem de empresas reportando níveis de integração e dos sistemas 

digitais. (PWC3, 2016). 

A principal revolução esperada pela Indústria 4.0 e o IOT na construção civil é o uso de 

impressoras 3D para mecanizar e robotizar a produção na construção civil, de característica 

excessivamente manual. Segundo Laubier & Wunder & Witthöft & Rothballer (2018), após 

sofrer uma modernização de projetos, com o uso da tecnologia BIM, a construção civil está 

focada em investir na produção e construção real. No estudo dos autores, apresentados pela 

consultoria BCG, há uma correlação entre as características da modelagem e impressão 3D 

com as características de construção civil, conforme demonstrado na Figura 4.22 e listado a 

seguir: 

a) Os projetos idealizados em tecnologia BIM poderão fazer a conexão com as 

impressoras 3D gerando uma produção mais ágil e de melhor precisão. 

b) A necessidade dos clientes e a expectativa do exclusivo será possível graças ao uso 

da tecnologia das impressoras capazes de reproduzir criações e produtos exclusivos 

realizados pelos escritórios de programação e design. 

c) Redução do cronograma de execução e de custos evitando desperdício de materiais 

e reduzindo os recursos humanos.   

d) Automatização do processo de transformação na construção civil, muito pautada no 

trabalho manual e de baixa qualidade em geral da mão-de-obra, permitindo uma 

produção autônoma. 
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e) Permitir utilizar diferentes materiais devido a facilidade trazida por apenas mudar o 

insumo a ser utilizado pela impressora 3D. 

 

Figura 4.22: Comparação e similaridades das características da Impressão 3D e a Construção 

Civil. (LAUBIER & WUNDER & WITTHÖFT & ROTHBALLER; BCG, 2018) 

Apesar da principal revolução esperada ser o uso de impressoras 3D, a tecnologia que já vem 

sendo implementada e está se expandido com maior voracidade e tem o maior impacto provável 

na indústria é a tecnologia BIM integrada, conforme apontado na Figura 4.23 de World 

Economic Forum (2016). 

Conforme demonstrado na Figura 4.21 e na 4.23 o mercado da construção civil tem muito a 

ganhar com a implantação da tecnologia e do conceito de Indústria 4.0 no seu ramo. No entanto, 

conforme World Economic Forum (2016) aponta, a modernização e inserção desse novo tipo 

de pensamento e operação foi mais lento na construção civil do que em outros setores. Apesar 

de demorada, a transformação na área começa a dar resultados práticos de produtividade e 

análise da tecnologia em suas visões estratégicas e análise de riscos. Essas análises devem ser 

orientadoras da implantação da tecnologia e alinhar, principalmente no planejamento 

estratégico, as visões e anseios de pessoas. Segundo World Economic Forum (2016) o tema 

mais importante para que haja transformação na indústria da construção civil é o foco nas 

pessoas, tendo uma nota de 4,6 na escala de 0 a 5, ficando na frente da adoção de fato das novas 

tecnologias e implantações de modelos de gestão. Ou seja, para que o negócio da construção de 

fato consiga gerar valor de forma mais eficiente no século XXI e consiga de fato se inserir na 
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Indústria 4.0 o alinhamento de expectativas e envolver as pessoas no processo são 

imprescindíveis.  

 

Figura 4.23: Futuros Impactos de Novas Tecnologias na Construção Civil. (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2016) 

 

4.7. Ferramentas de Gestão 

Ao longo do capítulo 4 foram apresentados os modelos de gestão que ou são mais utilizados 

ou são recomendados para o momento de crise em que o Brasil e a construção civil estão 

passando.  Para tal, as ferramentas de gestão são importantes, pois garantem a aplicação de cada 

modelo fornecendo respostas e ações a nível prático resultantes de cada sistema de gestão. A 

seguir encontra-se um resumo das ferramentas que serão abordadas nesse estudo, sendo elas 

divididas por modelos de gestão, na ordem em que eles foram apresentados ao longo desse 

capítulo: 

a) Planejamento Estratégico: 

i. Análise SWOT 

ii. VMOSA 

iii. Matriz BCG 

iv. 5 Forças de Porter 
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b) Lean Construction 

i. Jidoka 

ii. Heijunka 

iii. Mapa de fluxo de valor (VSM) 

iv. TPM 

c) Gestão da Qualidade 

i. Diagrama de Ishikawa 

ii. Diagrama de Pareto 

iii. FMEA 

iv. PDCA 

d) Compliance 

i. Código de Ética 

ii. Sistema ERP de Segurança 

e) GRC 

i. Active Risk 

ii. GRC Audit 

f) Indústria 4.0 

i. IoT 

ii. BIM  

4.7.1. Planejamento Estratégico 

4.7.1.1. Análise SWOT 

A análise SWOT é uma técnica muito utilizada no Planejamento Estratégico, permitindo 

identificar as influências internas e externas no modelo de negócio analisado. Essas influências 

são elencadas segundo 4 informações coletadas: Strengths (forças), Weakness (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Essas informações são reunidas 

considerando o que é interno e externo e que tipo de medidas devem ser tomadas na presença 

de tais características alinhadas, conforme apontado na Figura 4.24. 



  143 
 

 

Figura 4.24: Modelo da Matriz SWOT identificando os fatores internos e externos. 

(VENTURA, 2013) 

Segundo Bomfim (2012), após realizada a análise SWOT a empresa consegue elaborar no 

seu plano estratégico ações para manter e reforçar seus pontos fortes e tratar os fracos, 

reduzindo assim os riscos sofridos pelo negócio. Entretanto, para a empresa controlar e agir 

sobre o que é interno é mais fácil, sendo por isso que a análise SWOT é muito importante para 

a governa corporativa entender como está a situação interna da empresa em questão, conforme 

abordado por Ventura (2013). 

4.7.1.2. VMOSA 

A ferramenta VMOSA (Vision, Mission, Objectives, Strategies, Action Plans) presente no 

planejamento estratégico procura definir e alinhar qual a visão, missão, objetivo, estratégia e 

ações que são descritas no plano. Por se tratar de uma ferramenta genérica e norteadora do 

crescimento das empresas, ela é bastante difundida e pode ser utilizada em todos os ramos de 

negócio, conforme apontado por University of Kansas (2018). 

Segundo University of Minesota (2018) a missão e a visão da empresa desempenham um 

papel preponderante no planejamento estratégico pois a partir delas que o propósito do negócio 

é transmitido aos stakeholders. Já a visão e estratégia informam qual a ideia que permeia o 

desenvolvimento da estratégia e como ela será alcançada. O último papel chave elencado por 

University of Minesota (2018) é a união da estratégia com as ações planejadas visando a 

definição de metas e objetivos para a partir dos quais o negócio possa atingir sua visão. Tal 

alinhamento de etapas é mostrado na Figura 4.25. 
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Figura 4.25: Papeis chave da VMOSA. (UNIVERSITY OF MINESOTA, 2018). 

 

4.7.1.3. Matriz BCG 

A matriz BCG é uma matriz estratégica criada em 1970 por Bruce Henderson da empresa 

Boston Consulting Group. (SOUZA & COELHO & QUARESMA & FAJAN & NABARRO, 

2017). 

A finalidade da matriz BCG é classificar os produtos da empresa de acordo com o 

crescimento do mercado. A partir de tal análise permite-se que a empresa adeque melhor sua 

linha de produtos, analisando o que é mais crítico e gera mais valor e fazendo assim uma gestão 

melhor de seus recursos, tal como afirma Moreira (2017). 

Essa ferramenta clássica da administração, segundo SEBRAE (2018), é mais indicada para 

negócios que já tenham atuação no mercado, por conta das informações históricas necessárias 

para seu preenchimento. A classificação do produto da empresa é dada pelos seguintes símbolos 

e bordões, presentes nas obras de SEBRAE (2018), Souza & Coelho & Quaresma & Fajan & 

Nabarro (2017) e Moreira (2017): 

a) Vaca-leiteira: o produto tem baixo crescimento mas tem grande participação no 

mercado. São os produtos clássicos que costumam ser os cargos chefes, mas que 

devem se atentar a inovação no mercado. 
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b) Abacaxi: o produto tem baixa presença no mercado e demanda um alto custo na sua 

produção. São classificados como tal, pois necessitam de serem revistos ou 

descontinuados. 

c) Interrogação: o produto tem alta taxa de crescimento, mas baixa participação no 

mercado. Assim, são os produtos que apesar de possuir um risco agregado alto, pois 

precisam de investimento para participar no mercado podem gerar boas margens, 

graças ao crescimento previsto. 

d) Estrelas: o produto tem grande participação no mercado e mesmo assim apresentam 

grandes taxas de crescimento. De acordo com Moreira (2017) devem ser os produtos 

procurados pela empresa para garantir seu futuro desenvolvimento. 

A representação da Matriz BCG encontra-se na Figura 4.26, e segundo SEBRAE (2018) esta 

ferramenta é de difícil utilização de empresas de pequeno porte devido à dificuldade e mensurar 

suas participações no mercado e demanda um histórico bem detalhado de seu portfólio.  

 

Figura 4.26: Matriz BCG clássica. (SEBRAE, 2018). 

 

4.7.1.4. 5 Forças de Porter 

Ao elaborar o planejamento estratégico a correta identificação dos fatores internos e externos 

que afetam o negócio é parte fundamental do sucesso do plano. O uso das 5 forças de Porter, 

segundo Pontes (2009), promove a discussão dos pontos fortes e fracos da empresa e permitem 

que esta possa elaborar uma estratégia competitiva, observando a lucratividade (ou prejuízo) 

que tais pontos oferecem de retorno. 
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Segundo SEBRAE (2018), a ferramenta apesar de ter uma aplicação simples requer uma 

visão ampla do negócio e do setor em que está sendo analisado, são, portanto, levantados os 

seguintes pontos: 

a) Identificação dos concorrentes diretos e de como ocorre a rivalidade entre eles; 

b) Ameaça dos serviços substitutos. (PONTES, 2009) 

c) Poder de barganha com os fornecedores; 

d) Novos entrantes; 

e) Poder de barganha com os clientes. 

A visão dos fatores externos pela análise de Porter, segundo FTMS (2018), pode ser abrangida 

também para o ambiente macro se identificando a partir dos fornecedores e possíveis novos 

produtos as condições econômicas gerais, a relação entre as legislações e regulações sobre o 

cliente e a empresa, os novos entrantes e clientes tendo uma relação com a população 

demográfica atingida pela empresa, os concorrentes e novos entrantes relacionados com os 

valores da sociedade e seus hábitos e , finalmente, a tecnologia sendo um ponto de atenção 

quando se analisa as concorrentes e fornecedoras. Tal visão presente em FTMS (2018), é 

ilustrada na Figura 4.27. 

 

Figura 4.27: Os Componentes do Ambiente Macro das Empresas segundo as 5 Forças de 

Porter. (FTMS, 2018). 
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4.7.2. Lean Construction 

4.7.2.1. Jidoka 

A ferramenta Jidoka, segundo Sugimori & Kusunoki & Cho & Uchikawa (1977), foi 

concebida para o sistema Just-in-Time de produção e é utilizada para que a produção ou 

equipamentos ligados a ela parem suas atividades toda vez que algo anormal ou condições 

defeituosas apareçam. Além disso, segundo Nascimento & Ferreira Filho & Galvan & Brito 

(2017), o Jidoka permite que uma autonomia maior seja dividida entre a equipe, mesmo os 

operadores e funcionários da linha de produção, visando parar o processo produtivo assim que 

detectado problemas e erros impactantes no processo. 

Para Sugimori & Kusunoki & Cho & Uchikawa (1977) o Jidoka é importante para prevenir 

contra o excessivo desgaste dos equipamentos e o gerenciamento do imprevisto, ou seja, 

melhorias contínuas na linha de produção assim que identificados erros para que algo grave não 

venha a prejudicar fortemente a produção. 

4.7.2.2. Heijunka 

O termo Heijunka refere-se, segundo Huttmeir et al (2009), a controlar a sequência executiva 

da produção e sua variabilidade para que seja aproveitada ao máximo a capacidade produtiva. 

Tal conceito vai de encontro com o exposto na obra de Coleman & Vaghefi (1994): 

“Toyota officially defines Heijunka as distributing the production of 

different (body types) evenly over the course of a day, a week, and a month 

in the assembly processes. It refers to the effort to match the daily 

production sequence to the actual mixed-model demand.” (COLEMAN & 

VAGHEFI, 1994) 

E traduzido pelo autor que vos fala como: 

“A Toyota define oficialmente Heijunka como a distribuição da produção 

de diferentes tipos de sub-produtos uniformemente ao longo de um dia, 

semana ou mês nos processos de montagem. Refere-se ao esforço para 

combinar a sequência de produção diária com a demanda real do modelo 

misto. ” (COLEMAN & VAGHEFI, 1994). 

Assim o Heijunka, segundo Coleman & Vaghefi (1994), se propõe a nivelar a produção 

reduzindo os inventários ocasionados em uma produção mista, pois tudo que é produzido é 
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sequenciado para ser a entrada do próximo processo e associando a habilidade de equivaler a 

carga de trabalho entre os setores produtivos. Tal nivelamento da produção é ilustrado na obra 

de Araújo (2009) e presente na Figura 4.28. 

 

Figura 4.28: Nivelamento da produção via Heijunka. (ARAÚJO, 2009). 

 

4.7.2.3. Mapa de Fluxo de Valor (VSM) 

O Mapa de Fluxo de Valor, ou em inglês Value Stream Mapping (VSM) é uma das técnicas 

mais utilizadas, segundo Rajenthirakumar & Shankar (2011), para identificar oportunidades 

para a adoção do conceito Lean de produção, o qual vem sendo adotado pelas principais 

empresas do mundo para se manterem competitivas frente o aumento da concorrência global.  

O conceito do mapa de fluxo de valor apresentado por University of Washington (2018) é 

de estabelecer um fluxograma de aditividades utilizando-se de símbolos e conceitos do Lean 

para melhorar o fluxo do inventário e da informação no mapeamento dos processos. Sendo 

assim, a lógica dessa implantação segue o modelo citado por Heusner et al (2015): primeiro 

seleciona-se os processos relacionados a produção de um dos produtos, mapeia-se esses 

processos de acordo com a real situação (não a ideal), mapeamento futuro, ou seja, nessa etapa 

se visualiza o mapeamento ideal minimizando as atividades de fluxo e por fim segue o plano 

de melhorias no qual terão as ações para transformação do sequenciamento dos processos. 

Na obra de Rajenthirakumar & Shankar (2011), um exemplo do mapa é visualizado na 

Figura 4.29, mostrando a complexidade e como se dá o fluxo de informação e de processos em 

uma empresa. 
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Figura 4.29: Modelo de um Mapa de Fluxo de Valor. (RAJENTHIRAKUMAR & 

SHANKAR, 2011). 

 

4.7.2.4. TPM 

Ao longo desse estudo, no item 4.2.2 foram apresentados o modelo TPM e a definição por 

seu autor: Nakajima (1988). Como ferramenta o Total Productive Maintenance visa, segundo 

Venkatesh (2005), definir como será a manutenção na produção e nos equipamentos por ela 

utilizados, visando o aumento do desempenho e ao mesmo tempo aumentado a satisfação do 

trabalhador.  

Na implantação do TPM a manutenção é considerada como algo vital para o negócio, 

conforme a visão de Venkatesh (2005) e suportada por Maggard & Rhyne (1992) que em sua 

análise afirma que a manutenção se tornou uma das grandes contribuintes para a performance 

e rentabilidade dos negócios, sendo representativa de 10% até 40 % dos custos de produção. 

Para a adoção da ferramenta, Venkatesh (2005) elencou os passos a seguir: 

a) Motivação da equipe e anuncio que o TPM será introduzido; 

b) Treinamento com base na necessidade de cada equipe em uma educação e 

propagação do TPM; 

c) Criação de comitês do TPM para fiscalizar, realizar manutenções autônomas e 

realizar a gestão da qualidade.  

d) Estabelecer o sistema TPM e definir suas metas; 
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e) Fortalecer e institucionalizar o TPM com parte estratégica da companhia. 

 

4.7.3. Gestão da Qualidade 

Além das ferramentas do planejamento estratégico, apresentadas tanto nos itens 4.1 e 4.7.1, 

que são parte integrante da gestão da qualidade, nesse item serão tratadas as demais principais 

e mais adotadas nas referências bibliográficas consultadas por essa obra. 

4.7.3.1. Diagrama de Ishikawa 

O Diagrama de Ishikawa, segundo Aguiar (2014), é um método utilizado para encontrar as 

raízes do problema a partir de um ordenamento de causas em um diagrama que se assemelha a 

uma espinha de peixe, daí sua alcunha como também Diagrama de Espinha de Peixe. Segundo 

Dahlgaard & Kristensen & Gopal (1998), essa ferramenta é extremamente útil para identificar 

as causas dos defeitos relacionados à qualidade para poder traçar um plano de ação efetivo para 

combatê-los. A lógica do diagrama, conforme explicitado por Aguiar (2014), começa por se 

identificar o efeito ou constatação percebida e a partir de aí elencar as causas, dividas por seu 

tipo, como ramificações do diagrama. Os tipos, ilustrados junto com o diagrama na Figura 4.30, 

são divididos em: meio-ambiente, matéria-prima, mão-de-obra, máquinas, método e medida. 

 

Figura 4.30: Modelo do Diagrama de Ishikawa. (AGUIAR, 2014). 
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4.7.3.2. Diagrama de Pareto 

O Diagrama de Pareto, segundo definição de SAATE USP (2018), é um modelo gráfico que 

elenca quais características são responsáveis por influenciar negativamente o que está sendo 

analisado. Para tal, é mensurada a frequência das ocorrências para cada característica elencada. 

Um exemplo do gráfico do diagrama está retratado na Figura 4.31 a qual já está presente o 

percentual acumulativo, ou seja, o quanto do fator representa percentualmente no todo analisado 

acumuladamente.  

O Diagrama é utilizado para entender qual a criticidade de cada causa, ordenar as que 

prioritariamente precisão ser tratadas considerando a relação da ação/benefício a ser tomada. A 

separação do que é vital e o que não é segue, conforme apontado pela Sociedade Portuguesa de 

Inovação (1999), a regra do 80/20, ou seja, 80 % dos efeitos são gerados por 20 % dos fatores 

analisados.  

 

Figura 4.31: Exemplo do Diagrama de Pareto para erros associados a atividades virtuais. 

(UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 2014). 

 

4.7.3.3. FMEA 

O FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) é mais conhecido no Brasil como Análise do 

Tipo e Efeito de Falha. O método consiste em aumentar a confiabilidade da produção, tanto 

pelo enfoque do produto, quanto pelo do processo. Esse objetivo, conforme aponta UFTPR 

(2018), é alcançado por meio de um estudo das falhas (ação interna) para cada item ou processo, 
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determinando os efeitos (ação externa) dessas falhas sobre outros itens e qual o papel 

desempenhado pelo o que está sendo analisado em relação ao conceito geral da produção. A 

Figura 4.32 elucida esse comportamento da falha como algo interno e o efeito como externo. 

Segundo Toledo & Amaral (2006) as etapas para implantar o método passam por:  

a) Planejamento e identificação do que será analisado; 

b) Análise de falhas em potencial, identificando a função do que está sendo analisado, 

os tipos de falha possíveis para cada item analisado, os efeitos que isso possa vir a 

ter na produção e as causas de essas falhas terem ocorrido. 

c) Avaliação dos riscos: classificando a severidade, ocorrência e como foi detectado 

cada motivo da falha estudada. Com base nesses fatores é calculado o coeficiente de 

prioridade de risco. 

d) Melhoria: análise e estudo do que pode ser aperfeiçoado visando traçar um plano de 

ação para prevenir a falha ou sua causa, dificultar sua ocorrência e restringir o efeito 

negativo por ela causado.  

e) Continuidade: realizar uma atualização dada alguma alteração no processo ou 

produto e quando detectada qualquer nova falha. 

 

 

Figura 4.32: Modelo do FMEA em relação a falha interna e efeito externo. (UFTPR, 2018). 

4.7.3.4. PDCA 

O ciclo PDCA é a ferramenta que permeia os principais métodos de gestão e foi amplamente 

introduzida, e diversificada nesse estudo. Foi escolhido mencioná-la, portanto no item referente 

à Gestão da Qualidade dada sua função notoriamente importante neste modelo. 
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O ciclo da qualidade PDCA, segundo Moen & Norman (2006), foi introduzido 

primeiramente por Edwards Deming no Japão em 1950 com a alcunha de Deming Wheel, sendo 

um aprimoramento do Ciclo de Shewhart nos seus estudos sobre o TQC (Total Quality Control). 

Assim, com as Deming ideias de Shewhart atualizou seu ciclo de qualidade, conforme apontado 

na Figura 4.33. 

O ciclo PDCA, portanto, é um refinamento de métodos de melhorias e qualidades e segundo 

Andrade (2003), deve ser conhecido e difundido entre todos os participantes do sistema da 

qualidade e metas devem ser traçadas para sua implantação, como ferramenta preponderante 

para o gerenciamento de pessoas e sistemas. 

 

Figura 4.33: Ciclo de Shewhart antes e depois da influência de Deming. (MOEN & 

NORMAN, 2006). 

A metodologia do Ciclo PDCA, conforme o nome já menciona, envolve as atividades de 

Plan (Planejar), Do (Executar), Check (Verificar) e Act (Agir), ilustrado na Figura 4.34. 

Segundo Moen & Norman (2006) a atividade de planejar levanta as questões e objetivos, 

planejando como o ciclo será aplicado, continuando o ciclo o executar trata de agir conforme o 

planejado e documentado o que não foi previsto, o verificar faz uma análise completa 

comparando com o previsto e levantando os indicadores relacionados ao processo, por fim ao 

agir conforme as melhorias que devem ser feitas e formulando um plano de ação. 
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Figura 4.34: Ciclo PDCA na versão Japonesa e Americana. (MOEN & NORMAN, 2006). 

O ciclo, segundo Fonseca & Miyake (2006) deve ser dinâmico e deve atender a níveis de 

controle da qualidade com objetivos definidos pelo SDCA. O SDCA, segundo os autores, 

estabelece um padrão, supervisiona a aplicação do PDCA, verifica de o ciclo está sendo efetivo 

por meio de indicadores e age caso a meta não seja atingida.  

4.7.4. Compliance 

4.7.4.1. Código de Ética 

A ferramenta mais difundida no que se refere a gestão de compliance nas empresas é o 

código de ética. Segundo LEC (2017), 65 % das empresas brasileiras possuem um código de 

ética. 

Para elaborar o código de ética, segundo LEC (2017), é preciso seguir três etapas: 

a) Compreender a cultura ética da empresa, alinhando ao planejamento estratégico, à 

alta governança e à cultura da empresa. 

b) Construção do código com sugestões de melhorias e participação maior da equipe; 

c) Validação pela alta administração e garantir que quando aprovado o código seja 

entendido por todos os stakeholders. 

Para Deloitte (2018) o compliance pode ser divido em 3 níveis: estratégico, tático e 

operacional para facilitar sua elaboração e difusão na empresa, conforme apresentado na Figura 

4.35. 
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Figura 4.35: Divisão do Compliance em níveis empresariais. (DELOITTE, 2018). 

 

4.7.4.2. Sistema ERP de Segurança 

O sistema ERP (Enterprise Resource Planning) é um sistema integrado de gestão que pode 

ser utilizado em qualquer processo na empresa. Mais especificamente, essa ferramenta também 

é utilizada em compliance como um sistema para atendimento a requisitos legais e éticos.  

Segundo SYSPRO (2018) os sistemas ERP de segurança permitem rastrear todo o tipo de 

atendimento a demandas legais de forma automatizada, informando em que área tal 

cumprimento não está sendo realizado. Tal visão vai de acordo com o proposto por PWC (2018) 

em que o sistema é visto ferramenta chave para assegurar o compliance a requisitos legais e 

éticos da empresa por parte dos prestadores de serviços e terceirizados. 

4.7.5. GRC 

4.7.5.1. Active Risk 

O Active Risk trata-se de uma plataforma para avaliar riscos compilando e centralizando 

digitalmente todo os dados relacionados a governança riscos e compliance. Sua forma de 

atuação, segundo SWORD (2018) é automática, ou seja, todas as informações sobre os riscos, 

e princípios legais de qualquer projeto, ou processo que esteja ligado à rede da empresa 

consegue ser monitorado automaticamente pela plataforma. Assim, as informações para alta 

governança são passadas em tempo real, exercendo uma gestão mais integrada entre as áreas. 
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4.7.5.2. GRC Audit 

O GRC Audit, segundo OCEG (2018) é uma ferramenta de auditoria interna seguindo os 

princípios estabelecidos pela governança, os limites e explicações ao risco e os atendimentos 

éticos e legais do compliance. Essa ferramenta faz uma auditoria automatizada, conseguindo 

filtrar documentos, relacionar demandas legais, dar o perfil de cada área para alta administração 

e como estão os indicadores de risco para cada processo na empresa. 

4.7.6. Indústria 4.0 

4.7.6.1. IoT 

O IoT (Internet of Things ou Internet das Coisas) é uma ferramenta da indústria 4.0 que, 

segundo Zaeh (2017), permite acumular dados em larga escala (fornecidos pelos equipamentos 

conectados à rede) e extrair certos padrões produtivos (Big Data) e até concepções de novos 

modelos de negócio. Essa troca de dados entre todos os equipamentos conectados aumenta a 

integração da força produtiva, melhora o uso dos recursos e aumenta a competitividade da 

empresa. 

Um modelo de IoT pode ser visto na Figura 4.36, em que o conceito da indústria 4.0 é bem 

ilustrado sendo uma fábrica inteligente e recolhendo dados para sua melhora contínua. 

 

Figura 4.36: Integração do IoT e a empresa (fábrica inteligente). (ZAEH, 2017). 
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4.7.6.2. BIM  

O BIM (Building Information Model, ou Modelo de Informação da Construção) segundo 

SAEPRO (2018) consiste em alinhar o projeto, com a modelagem digital, a visualização, a 

gestão na construção e a possibilidade de ter um modelo tridimensional. Essa ferramenta 

consegue também fazer a análise físico e financeira, bem como a quantidade de material 

necessária.  

Segundo CPA (2016), o BIM já se encontra em um nível 2, onde os projetos em BIM já 

executados em campo possam fornecer dados que podem ser analisados e mudar a operação 

interna de alguns processos. O BIM, portanto, não é somente uma ferramenta de desenho, mas 

sim de modelagem eficiente e inteligente. 

Na Figura 4.37 o projeto em BIM mostra seus stakeholders e como se dá a lógica do projeto 

operação e produção, desde entender a complexidade do que deve ser projetado, o feedback 

operacional da construção seguindo os projetos BIM e os levantamentos e cadeia de 

suprimentos levantados pela tecnologia. 

 

Figura 4.37: Integração do BIM com as demandas. (CPA, 2016). 
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4.8. Análise Crítica das Ferramentas e da Crise 

De acordo com Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2017) e presente 

na Figura 4.38, com base na Projeção Focus, o Brasil levará 23 trimestres para voltar ao seu 

nível de produção interna pré-crise, o que levou 15 trimestres para os EUA pós-Crise do 

Subprime. 

 

Figura 4.38: Recessão da Produção Interna Bruta Nacional no comparativo Brasil x EUA em 

suas crises do século XXI. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO 

E GESTÃO, 2017). 

 

Assim, levando-se em conta as ferramentas aqui estudadas, foi estabelecido no gráfico da 

Figura 4.39 elencando quais as técnicas de gestão são as mais efetivas e de maior importância 

para as empresas de construção civil em crise. Os critérios utilizados foram:  

a) Elencar as principais ferramentas por modelo de gestão estudado. 

b) Avaliar a aplicabilidade das ferramentas em períodos de crise: por exemplo a 

ferramenta de compliance, conforme apontado no item 4.4, está sendo amplamente 

aplicada pelas grandes empresas construção civil no Brasil, porém sua importância 

para recuperação produtiva e econômica é baixa. 

c) Avaliar a importância das ferramentas para a reestruturação das empresas: com base 

no aumento da produtividade, performance empresarial e crescimento econômico 

permitindo observar pontos de crescimento na crise. 
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d) Elencar as vantagens de cada ferramenta: foi descrito uma breve descrição da 

vantagem e agrupamento de ferramentas por modelo de gestão. 

 

Figura 4.39: Matriz Comparativa de Aplicabilidade versus Importância para Ferramentas 

Estudadas. 

 

Conforme avaliado no gráfico da Figura 4.39, as ferramentas de gestão mais eficazes, 

segundo essa obra, para uma gestão de crise e reestruturação são as relacionadas ao 

planejamento estratégico como o ciclo PDCA, a determinação da cultura empresarial por meio 

do VMOSA, e análise SWOT. Além de um planejamento bem feito, as empresas precisam 

reorganizar sua produção e medir o que gera valor em seus processos, sendo assim, ferramentas 

como VSM e Pareto são indicadas. Novos modelos de gestão como o Lean Construction, a 

própria Industria 4.0 e o GRC possuem grande importância em momentos de retração, pois há 

necessidade de manter-se competitivo, entretanto a aplicabilidade de tais métodos é restringida 
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pela condição de crise e poucos investimentos, dado que são muito ligados a implantação de 

novas tecnologias e automatização que requerem um elevado nível de desembolso por parte das 

empresas.  

A metodologia de construção do gráfico 4.39 passou por uma análise do autor de como 

estudos sobre crises empresariais tratavam de cada elemento ou conceito de gestão, além disso, 

foi considerado a aplicabilidade comparando-se custos e viabilidade cultural das empresas a 

implementá-los. Portanto, foi avaliada uma nota de 0 a 100 para cada ferramenta e segundo seu 

comportamento no gráfico (aplicabilidade versus importância) seu impacto final no negócio, 

conforme presente na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Análise qualitativa da aplicabilidade e importância das ferramentas perante crises 

na construção civil. 

 

 

 

 

 

Modo de Gestão Ferramenta Vantagens 
Aplicabilidade em 

Crises
Importância

Impacto no 

negócio

SWOT
Redução de riscos e identificação de 

oportunidades na crise
80 90 Alto

VMOSA
Transmitir o propósito do negócio aos 

stakeholders e definir metas e objetivos
90 90 Alto

Matriz BCG
Adequar melhor a linha de produtos com 

o mercado 
90 80 Alto

Porter
Estratégia com base na identificação dos 

pontos externos e internos
80 85 Alto

Jidoka
Gerenciamento do imprevisível na 

produção e autonomia dos funcionários
40 40 Médio - Baixo

Heijunka 
Melhorar a capacidade produtiva 

revisando a sequência de produção
45 80 Médio - Alto

VSM
Mapear o processo na lógica de geração 

de valor
85 80 Alto

TPM Melhora no desempenho da manutenção 50 70 Médio - Alto

Ishikawa
Identificar as causas dos defeitos da 

qualidade
60 40 Médio

Pareto
Pautar as decisões em relação ao custo / 

benefício
75 75 Alto

FMEA Aumentar a confiabilidade da produção 65 75 Alto

PDCA
Melhoria contínua do negócio e 

ferramenta básica de reestruturação
95 90 Alto

Código de Ética
Mudar cultura e visão externa da empresa 

na crise
80 20 Médio

ERP
Controlar o cumprimento do código de 

ética internamente
50 20 Baixo

Active Risk

Plataforma de gerenciamento e 

integração de riscos, governança e 

compliance

50 90 Médio - Alto

GRC Audit
Ferramenta de audiotoria interna 

automatizada
20 65 Baixo

IoT

Análise de Big Data para redefinição 

produtiva ou concepção de novos 

modelos de negócio

15 85 Médio

BIM

Cocepção de projetos inteligentes, 

automatização da produção civil e 

integração com robótica produtiva

25 80 Médio

Planejamento Estratégico

Lean Construction

Gestão da Qualidade

Compliance

GRC

Indústria 4.0
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5. Conclusões 

 

“Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry 

off as if nothing had happened.” Essa célebre frase de Winston S. Churchill resume o que esse 

estudo acabou se deparando e sua finalidade: entender como a “verdade” (crise) aconteceu, o 

que de fato foi sua repercussão econômica, analisar segundo a ótica da construção civil (um 

importante setor da produção nacional) e propor soluções, pois não se deve “fugir como se nada 

tivesse acontecido”. 

Para entender como as crises são expoentes de mudança e impacto sobre as sociedades, 

economia e produção (mais focalizada na produção da engenharia civil), foi alvo inicial dessa 

obra uma intensa revisão bibliográfica das principais crises internacionais e nacionais, a fim de 

estabelecer um grau comparativo baseado em fatos e quais medidas foram traçadas para 

recuperação.  

Portanto, é factível afirmar que a Crise Brasileira de 2014 a 2017, não foi só a maior crise 

da história nacional, ela foi uma das maiores crises do mundo ocidental moderno para economia 

de um só país. Em comparação com a maior crise internacional do século XX (Grande 

Depressão) e a maior crise internacional do século XXI (Crise do Subprime), a Crise de 2014-

2017 teve um período de recessão considerável de 8 trimestres consecutivos para o país de 

origem, o que não foi acompanhado nem pela Grande Depressão (houve recuperação moderada 

em 1931) e pela Crise do Suprime (houve pequena recuperação no 1º trimestre e a retomada de 

crescimento no 6°).  

Nunca na história desse país, os governos foram tão irresponsáveis durante uma crise, vide 

comportamento da curva de Philips no item 3.2.4 e das políticas fiscais e monetárias adotas 

presentes nos itens 3.1.5 e 3.2 desse estudo. O setor da construção civil, muito beneficiado pelo 

governo brasileiro ao longo de sua história vide item 2.3 deste estudo, foi profundamente 

abalado devido ao cenário de profunda recessão econômica da Crise brasileira. Adicionado a 

isso, o setor ficou atrelado aos escândalos de corrupção e a difícil situação das pequenas, médias 

e colapso das grandes empresas levaram a uma onda demissionária e dificultam a retomada 

nacional.  
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Baseando-se na ideia de Churchill de não fingir que nada aconteceu, os modelos e filosofias 

de gestão foram estudadas no capitulo 4 desse estudo, visando entender como as ferramentas 

gerenciais podem auxiliar o setor construtivo brasileiro.  É importante ressaltar que a gestão é 

importante principalmente nas médias e pequenas empresas de construção civil brasileiras, que 

por questões culturais e de dificuldade de posicionamento no mercado (muito polarizado entre 

as grandes empreiteiras) tendem a ter modelos mais simples ou não implantados de 

planejamento estratégico, formas de produção e tecnologia atrelada à construção. Apesar de 

historicamente as grandes construtoras nacionais terem investido e implementados robustos 

sistemas de gestão e de inovação, há uma dificuldade também por estas de seu correto 

funcionamento e de mudança cultural, o que pode ser verificado em relação ao gerenciamento 

de riscos, crises e planejamento estratégico que não previram um cenário de tamanha crise no 

setor, como foi a de 2014 a 2017. 

Como sugestão de trabalhos futuros fica justamente o estudo para avaliar como foi feita a 

reestruturação de empresas no período pós-crise, quais técnicas e ferramentas foram as mais 

utilizadas (estabelecendo uma comparação com o proposto nessa obra, até como forma de 

validação do pensamento) e como os governos no futuro brasileiro remediarão a crise 

econômica e da construção, identificando quais as políticas adotadas. 
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