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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Devido às constantes mudanças no ambiente, atualmente as empresas têm a 

necessidade de acompanhar tais mudanças para que consigam antecipar estratégias para lidar 

com possíveis problemas e oportunidades futuras.  

Entretanto, existem inúmeras fontes de informação disponíveis para consulta e outra 

questão que surge é o que precisa realmente ser considerado pelas empresas ao analisarem o 

ambiente externo. Há diversas informações, inclusive gratuitas, que poderiam interessar aos 

gestores das organizações. Assim, as empresas acabam tornando-se “perdidas” em meio a 

uma quantidade enorme de informações e de possíveis fontes confiáveis para busca dessas 

informações. 

Não há na literatura de gestão da informação e do conhecimento muitos trabalhos em 

que os pesquisadores propõem alternativas para esses problemas. Sabe-se que existe a 

dificuldade de filtrar aquilo que realmente interessa de informação, mas não há muitas 

propostas elaboradas.  

Com base em um modelo de monitoramento ambiental elaborado por Antonio Silva, 

Marcus Campos e Wladimir Brandão e publicado na DataGrama Zero – Revista de Ciência da 

Informação – v.6, n.5, out/05, o grupo identificou e organizou algumas informações e fontes 

de informações que poderiam ser monitoradas por uma empresa de construção civil que atua 

com residências de luxo para as classes média-alta e alta. Além disso, o grupo procurou 

analisar se as informações escolhidas deveriam ser adquiridas no mercado (caso não sejam 

gratuitas) ou se deveriam ser produzidas internamente pela própria empresa. 
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2 PROBLEMA 

 

Tendo em vista que a maior dificuldade das empresas hoje, diante da gama de 

informações que são obrigadas a assimilar diariamente para fazer frente à competitividade do 

mercado, não se resume à qualidade da informação, mas à confiabilidade das ferramentas de 

busca a fim de gerar subsídios confiáveis, pergunta-se: quais informações do ambiente 

deveriam ser monitoradas por uma empresa de construção civil que atua no mercado de 

imóveis residenciais de luxo em Belo Horizonte / MG. 

 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho é justamente identificar as informações relevantes e suas 

fontes para uma empresa de construção civil, considerando os ambientes “Mercado ou 

concorrência”, “Fornecedores de bens e serviços”, “Tecnológico”, “Recursos Humanos”, 

“Infraestrutura”, “Econômico” e “Sócio-demográfico”. 

Têm-se ainda como objetivos específicos: selecionar as possíveis fontes de 

informação, identificar as necessidades de informação por área, comparar com o modelo de 

monitoramento proposto pelos autores do artigo estudado e analisar se as informações 

escolhidas serão compradas ou se serão produzidas por determinada área da empresa. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 A metodologia empregada para atingir os objetivos propostos foi a pesquisa 

bibliográfica, em especial o artigo apreciado para a construção deste estudo. Também foram 

pesquisadas empresas do ramo de construção civil contando com o auxílio de profissionais da 

área.  

 Foi realizada a seleção dos dados apresentados pelas empresas de construção civil e a 

tabulação dos dados no modelo de classificação de fontes de informação proposto pelo artigo 

para, por fim, serem analisadas as informações.
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5  IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES INFORMACIONAIS 

 

Esta seção do trabalho é estruturada em três partes. Na primeira, o grupo aponta de 

forma breve o tipo de atividade econômica escolhida para análise e justifica a escolha da 

empresa, focada no mercado residencial para as classes média-alta e alta.  

Em seguida, o grupo apresenta que informações e fontes foram identificadas como 

relevantes para a empresa considerar em seu monitoramento do ambiente. As escolhas foram 

justificadas. 

Por fim, na terceira parte o grupo analisa como deverão ser produzidas as informações 

escolhidas. 

 

5.1 Tipo de atividade e mercado escolhido 

 

O grupo optou por propor uma matriz com as fontes de informação para uma pequena 

empresa de construção civil, que atua no mercado de imóveis residenciais para as classes 

média-alta e alta em Belo Horizonte em cidades próximas. A definição do mercado de atuação 

da empresa é relevante para facilitar a escolha das informações mais adequadas e das 

melhores fontes dessas informações.  

Como empresas de construção atuam em mercados diferenciados, pressupõe-se que as 

necessidades de informação são um pouco distintas, principalmente em relação aos ambientes 

de mercado e concorrência. As informações de conjuntura são provavelmente as mesmas para 

todas as empresas que atuam na atividade econômica de construção civil. 

Com base na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) utilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a empresa escolhida atua no ramo 

da construção, seção F, e na divisão 41 (construção de edifícios) e grupo 412. A classe é 

4120-4 e a subclasse 4120-4/00, que abrangem a construção de edifícios residenciais de 

qualquer tipo. Para mais informações, vide o site http://www.cnae.ibge.gov.br/ . 

Para a definição CNAE, o grupo também poderia ter optado por caracterizar uma 

incorporadora (4110-7/00 Incorporação de Empreendimentos Imobiliários), mas esta foi 

preterida em favor da 4120-4/00, uma vez ela é mais abrangente e permitirá maior 

flexibilidade de atuação para a empresa.  

 

 

http://www.cnae.ibge.gov.br/
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5.2 Modelo de monitoramento ambiental 

 

Como referência, foi utilizado o modelo proposto por Antonio Silva, Marcus Campos 

e Wladimir Brandão, no artigo “Proposta para um esquema de classificação das fontes de 

informação para negócio”, publicado na DataGrama Zero – Revista de Ciência da Informação 

– v.6, n.5, out/05. Neste modelo, os autores propõem que as empresas construam uma matriz 

de monitoramento ambiental a partir de determinados tipos de ambiente e de fontes de 

informação. A proposta pode ser resumida no quadro que se segue: 

 

      QUADRO 01 – Esquema de classificação das fontes de informação para negócios 

TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 

AMBIENTES 

INFORMAÇÕES 

Estatísticas Financeiras 
Históricas e 

Biográficas 

Sobre 

produtos e 

serviços 

Etc 

Mercado ou da 

concorrência 

     

Fornecedores      

Tecnológico      

Etc      

        Fonte: Silva, Campos, Cardoso (2005). 

 

A partir desse modelo, o grupo realizou um estudo sobre o mercado de construção 

civil (residências de luxo) em sites especializados para identificar que tipos de informações 

seriam considerados estratégicos para as empresas, ou seja, que mudanças ambientais 

deveriam ser acompanhadas para que as empresas conseguissem tomar decisões de maneira 

mais embasada e para anteciparem tendências, ameaças e oportunidades de 

crescimento/desenvolvimento. 

O grupo identificou algumas dificuldades ao classificar as informações e fontes de 

informações nos ambientes previstos no modelo utilizado. Uma das dúvidas que surgiram foi 

em relação à diferença entre o que seriam exatamente as informações estatísticas e o que 

seriam as históricas/biográficas. Informações caracterizadas como estatísticas são somente 

indicadores construídos, que envolvem algum tipo de cálculo mais complexo? Boletins que 

contemplem séries históricas de dados seriam informações estatísticas ou 
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históricas/biográficas? Para sanar esta questão e operar a classificação com base no modelo de 

Silva, Campos e Cardoso (2005), o grupo tentou adotar o seguinte critério de diferenciação: se 

a informação fosse organizada predominantemente em séries históricas, seria classificada 

como histórica e biográfica; se a informação fosse produto de um cálculo qualquer, sem a 

presença predominante de comparações históricas, seria estatística. 

  No ambiente “Mercado ou da concorrência”, o grupo identificou os seguintes tipos de 

informações e fontes relevantes: 

 

Obs. Considerações mais detalhadas sobre a produção e responsabilidade de 

monitoramento destas informações serão feitas nos itens 5.3 e 5.4. 

 

 Informações estatísticas: há um indicador mensurado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) que avalia a expectativa dos empresários do setor em relação aos 

próximos 06 meses. O indicador tem o nome de Índice de confiança do empresário 

industrial e está disponível no site www.cni.org.br . Esse índice mede de maneira 

qualitativa a expectativa do empresário industrial sobre sua empresa e sobre a 

economia brasileira. Varia de 0 a 100 e um valor acima de 50 indica que o empresário 

está confiante. 

 

 Informações financeiras: é relevante para a empresa acompanhar os valores da taxa de 

juros da economia. Essa informação pode ser encontrada no site do Banco Central do 

Brasil e sua variação impacta diretamente na maior ou menor atratividade do setor 

para investimentos de empresas nacionais e de empresas estrangeiras. Como a entrada 

de concorrentes estrangeiros no setor é difícil devido às peculiaridades do mercado e 

às complicações da legislação, a taxa de juros é uma referência para que as empresas 

fiquem atentas à possibilidade de aumento da concorrência e à viabilidade dos planos 

de venda e aquisição dos seus produtos. Empresas estrangeiras só entram no mercado 

se este for realmente muito atrativo. 

 

 Informações históricas e biográficas: para este tipo de informação, foram encontradas 

fontes como o site www.infoinvest.com.br e www.cbci.org.br . No site INFOVEST, é 

possível pesquisar informações sobre as empresas com ações na bolsa. Assim, uma 

empresa pode verificar quais são os produtos, as projeções, os problemas ambientais e 

outros dados de seus concorrentes. Já no site da Câmara Brasileira da Indústria da 

http://www.cni.org.br/
http://www.infoinvest.com.br/
http://www.cbci.com.br/
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Construção (CBIC) há informações relevantes sobre a evolução do mercado 

imobiliário, com a comparação da quantidade de imóveis ofertados com a quantidade 

de imóveis vendidos. Com este dado, a empresa pode identificar como está o 

comportamento da demanda geral por imóveis, através de uma série histórica 

comparativa. 

 

 Informações sobre produtos e serviços: em relação a este tipo de informação, é 

interessante a empresa com foco no mercado de luxo ter acesso às tendências deste 

mercado. No site www.webluxo.com.br há uma categoria denominada imóveis, em 

que são encontradas informações deste tipo. Outra fonte valiosa de informações sobre 

produtos e serviços no ambiente de mercado é o site do Sindicato da Indústria da 

Construção no Estado de Minas Gerais (SINDUSCON-MG), que contém publicações 

sobre as tendências do setor, informações sobre os principais eventos da construção 

civil, notícias veiculadas na imprensa, etc. O endereço é www.sinduscon-mg.org.br . 

 

 Informações regulatórias: a legislação que regulamenta o setor deve ser 

constantemente consultada pelas empresas. Tais informações estão no site do Comitê 

Brasileiro de Construção Civil e podem ser acessadas no endereço 

www.cobracon.org.br 

 

 Informações bibliográficas: foi identificada a necessidade de analisar boletins e artigos 

sobre construção civil. Alguns podem ser encontrados no fórum da construção civil 

(www.forumdaconstrucao.com.br), do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da 

Arquitetura. 

 

 Outras informações: para realizar uma análise do mercado, a empresa precisa estar 

atenta aos investimentos governamentais no setor. Notícias sobre esses investimentos 

podem ser encontradas no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (www.desenvolvimento.gov.br). 

 

 

Em relação ao ambiente “Fornecedores de bens e serviços”: 

 

 Informações estatísticas: os principais fornecedores das empresas de construção civil 

http://www.webluxo.com.br/
http://www.sinduscon-mg.org.br/
http://www.cobracon.org.br/
http://www.forumdaconstrucao.com.br/
http://www.desenvolvimento.gov.br/
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são as indústrias produtoras de material de construção. Para monitoramento dos 

fornecedores, há dois indicadores no site da Associação Brasileira da Indústria de 

Materiais de Construção (Abramat): índice ABRAMAT e termômetro ABRAMAT. 

Ambos estão disponíveis no site www.abramat.org.br e mostram o nível de vendas e 

as perspectivas em relação às vendas futuras. O índice ABRAMAT indica o 

faturamento das empresas de material de construção e de acabamento, além do nível 

de emprego, crescimento das vendas, quantidade de funcionários. Já termômetro 

ABRAMAT é um indicador qualitativo, que mede a expectativa de vendas e de ações 

do governo para desenvolvimento do setor. A expectativa varia entre otimista, regular 

e pessimista e se refere aos mercados interno e externo.  

 

No ambiente “Tecnológico”, precisam ser monitoradas: 

 

 Informações sobre produtos e serviços: a empresa precisa conhecer as novas 

tecnologias que estão surgindo no mercado, para conseguir se antecipar e ter alguma 

vantagem em relação aos concorrentes. Para identificar essas novidades, a empresa 

precisa enviar profissionais qualificados a Congressos nacionais e internacionais. O 

benchmarking é também uma fonte importante de informações deste tipo, para 

pesquisar aqueles concorrentes e fornecedores que já adotam práticas de ponta. Em 

relação aos fornecedores, é importante destacar que nesse mercado há uma 

dependência grande em relação às tecnologias que estes adotam. A empresa precisa 

constantemente pesquisar esses fornecedores para identificar quais são as tecnologias 

disponíveis, já que dificilmente inventa uma nova tecnologia, mas sim adota as 

inovações que existem. Outra possibilidade para empresas interessadas em se destacar 

na vanguarda do setor pelo uso de inovações, é realizar pesquisas freqüentes nas 

patentes requeridas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI 

(www.inpi.gov.br) em busca de novas tecnologias para o setor. O INPI, além do 

registro de patentes, também promove eventos e debates sobre a aplicação e 

perspectivas para as novas tecnologias. 

 

O ambiente de “Recursos Humanos”: 

 

 Informações estatísticas: em relação aos Recursos Humanos, é relevante saber sobre a 

evolução do nível de emprego na construção civil. Esse dado pode ser encontrado no 

http://www.abramat.org.br/
http://www.inpi.gov.br/
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Boletim Estatístico da CBIC ( www.cbci.org.br ). É possível acompanhar e comparar 

as admissões e as demissões dos empregados nesta indústria. Seria interessante ainda a 

empresa acompanhar o valor de mercado da mão-de-obra através do site do 

SINDUSCON (www.sinduscon-mg.com.br). 

 

 Informações sobre produtos e serviços: a empresa deve acompanhar as ações e 

iniciativas dos principais sindicatos da indústria de construção civil, para que 

identifique possíveis paralisações e reivindicações dos funcionários. Tais informações 

podem ser encontradas nos sites dos sindicatos, como por exemplo o sindicato de São 

Paulo - www.sindusconsp.com.br  

 

 Informações regulatórias: a empresa deve monitorar constantemente as alterações na 

legislação referente à segurança e à saúde no trabalho, para que não incorra em 

irregularidades e para evitar problemas principalmente com os sindicatos e com o 

governo no momento das fiscalizações do ambiente de trabalho. Tais informações 

podem ser encontradas no site do Ministério do Trabalho e Emprego – 

www.trabalho.gov.br 

 

No ambiente “Infraestrutura”, sugere-se o acompanhamento das seguintes informações: 

 

 Informações sobre produtos e serviços: o local de lançamento de um novo 

empreendimento deve possuir infraestrutura básica que atenda a demanda da 

construção e dos futuros moradores, portanto é preciso buscar informações básicas em 

concessionárias de energia, telefonia, de água e esgoto sobre a possibilidade de 

atendimento a determinada área.   

 

 Informações regulatórias: para avaliação do ambiente de infraestrutura, a empresa tem 

que conhecer as leis ambientais em vigor, além das leis de uso e ocupação do solo. 

Essa legislação não regulamenta especificamente a construção, mas impacta 

diretamente no negócio e na análise de custo/benefício da empresa quando esta elege o 

local de construção de um novo imóvel. As informações sobre uso e ocupação do solo 

podem ser encontradas junto às Prefeituras Municipais. No caso da Prefeitura de Belo 

Horizonte, a lei está disponível no site www.pbh.gov.br . Grande parte da legislação 

sobre meio ambiente está no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

http://www.cbci.com.br/
http://www.sindusconsp.com.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
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Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) – www.ibama.gov.br .  Procedimentos para 

regularização ambiental podem ser encontrados também no site da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais: www.semad.mg.gov.br . 

 

O ambiente “Econômico” pode ser monitorado com as seguintes informações: 

 

 Informações estatísticas: em relação ao ambiente econômico, é necessário acompanhar 

o custo médio do metro quadrado (m2), dado disponibilizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

 Informações financeiras: existe uma possibilidade de novas linhas de crédito para 

compra de imóveis de luxo. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupança (ABECIP) tem dados sobre as unidades financiadas. É preciso 

acompanhar as alternativas de financiamento disponibilizadas pelos principais bancos, 

através de seus sites. 

 

 Informações históricas e biográficas: acompanhar o desempenho e a evolução 

histórica da atividade industrial brasileira é possível através de informações como 

faturamento real, horas trabalhadas na produção, emprego, massa salarial real e 

utilização da capacidade instalada. Todas estão no site da Confederação Nacional da 

Indústria, já mencionado neste trabalho. Há boletins interessantes neste site. O boletim 

Sondagem da Construção Civil traz dados como o nível de atividade, lucro e 

principais dificuldades identificadas pelas empresas do setor. Atualmente, as duas 

principais dificuldades são a elevada carga tributária e a falta de trabalhadores 

qualificados.  

 

 Informações sobre produtos e serviços: a empresa tem necessidade de saber qual é a 

variação do preço de aluguel, para que consiga avaliar se vale a pena aumentar ou 

reduzir os investimentos em imóveis que seriam usados para aluguel. Esta informação 

não está disponível nos sites pesquisados, portanto teria que ser produzida. O índice de 

preços contempla o preço médio do aluguel por região metropolitana, entretanto esta 

informação não é suficiente para a empresa, que precisa de dados bastante 

desagregados, por bairros e regiões das cidades em que irá construir. Como o mercado 

atendido é bem específico, voltado para um público de alta renda, o valor médio do 

http://www.ibama.gov.br/
http://www.semad.mg.gov.br/
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aluguel não indica o real valor pago por este público e nem a disponibilidade a pagar 

desses clientes por uma nova unidade residencial. 

 

 Informações regulatórias: alterações nas regras do IPI e outros tributos relevantes no 

setor precisam ser monitoradas constantemente, a fim de identificar cenários de 

aumento ou redução dos custos. Tais informações podem ser encontradas nos sites 

governamentais e em sites dos principais jornais do país. 

 

 Informações bibliográficas: sugere-se a consulta à legislação sobre crédito imobiliário, 

que fica disponível no site www.abecip.org.br . 

 

Por fim, tem-se o ambiente “Sócio-demográfico”: 

 

 Informações estatísticas: a variação da renda da população da região atendida pela 

empresa é uma informação preciosa para que a empresa identifique se o público alvo 

está se reduzindo ou ampliando. O IBGE disponibiliza em seu site informações sobre 

o rendimento médio familiar. 

 

 Informações sobre produtos e serviços: é importante para a empresa conhecer a 

demanda real pelos produtos que é capaz de oferecer. Assim, precisa ter acesso sempre 

às preferências dos consumidores (do público-alvo) em relação às residências que irá 

construir e sobre o perfil desses consumidores. Já há algumas evidências, por 

exemplo, de que aumentou a procura por construções sustentáveis, entretanto é preciso 

que a empresa conheça de forma mais precisa qual é essa demanda para que possa 

planejar as construções futuras. Essa informação precisará ser, portanto, produzida, 

para que atenda de maneira exata às necessidades da empresa. 

 

 Conforme será possível verificar a seguir, nem todos os campos existentes da planilha 

de monitoramento ambiental foram preenchidos. Não existe uma obrigatoriedade de 

preencher tudo que está disponível, já que o modelo é uma proposta e deve ser adaptado às 

reais necessidades da empresa quando for utilizado.  

http://www.abecip.org.br/
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Atividade: Construção de edifícios e obras de engenharia civil - Edificações 

Mercado da empresa: Residências para a classe média-alta e alta 

AMBIENTE 

INFORMAÇÕES 

Estatísticas Financeiras 
Históricas e 

Biográficas 

Sobre Produtos e 

Serviços 
Regulatórias Bibliográficas Outras 

Mercado ou da 

concorrência 

Índice de 

confiança do 

empresário 

industrial – 

Confederação 

Nacional da 

Indústria 

Taxa de juros da 

economia – Banco 

Central 

Dados sobre os 

concorrentes 

(produtos, 

biografia, 

projeções, 

problemas 

ambientais, etc) - 

site INFOinvest 

 

Evolução do 

mercado 

imobiliário – site 

CBIC – quantidade 

de imóveis 

ofertados e 

vendidos 

Tendências em relação 

ao mercado de luxo - site 

Webluxo 

 

Publicações sobre as 

tendências do setor, 

informações sobre os 

principais eventos da 

construção civil, notícias 

veiculadas na imprensa - 

Sindicato da Indústria da 

Construção no Estado de 

Minas Gerais 

(SINDUSCON-MG) 

Legislação que 

regulamenta o 

setor - Comitê 

Brasileiro de 

Construção Civil 

Boletins e artigos 

sobre construção 

- Fórum da 

construção civil 

Notícias sobre possíveis 

investimentos do governo – 

Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior 

Fornecedores 

de bens e 

serviços 

Vendas da 

indústria de 

material de 

construção - 

Índice 

Abramat / 

Termômetro 

Abramat 

     

Jornais e revistas impressos 

ou em fornato eletrônico de 

grande circulação na região 

Tecnológico    

Lançamentos e novas 

tecnologias em 

desenvolvimento, INPI, 

Congressos, 

benchmarking junto a 

concorrentes e 

fornecedores – pesquisas 

internas 

  

Jornais e revistas impressos 

ou em fornato eletrônico de 

grande circulação na região 



15 

 

Atividade: Construção de edifícios e obras de engenharia civil - Edificações 

Mercado da empresa: Residências para a classe média-alta e alta 

AMBIENTE 

INFORMAÇÕES 

Estatísticas Financeiras 
Históricas e 

Biográficas 

Sobre Produtos e 

Serviços 
Regulatórias Bibliográficas Outras 

Recursos 

Humanos 

Evolução do 

emprego na 

construção 

civil – boletim 

estatístico da 

CBIC 

 

Valor da mão 

de obra -  site 

SINDUSCON-

MG 

  

Reivindicações dos 

principais sindicatos e 

planejamento das ações – 

Sindicatos de 

Trabalhadores da 

Construção Civil 

Legislação sobre 

segurança e 

saúde no 

trabalho - 

Ministério do 

Trabalho e 

Emprego 

 

Jornais e revistas impressos 

ou em fornato eletrônico de 

grande circulação na região 

Infraestrutura    

Informações básicas 

sobre disponibilidade e 

possibilidade de acesso à 

água, à energia e à 

telefonia nos locais das 

construções – Empresas 

Concessionárias, 

fornecedoras desses 

serviços 

Leis ambientais 

em vigor – 

IBAMA e 

Secretarias 

Estaduais de 

Meio Ambiente 

 

Leis de uso e 

ocupação do 

solo – 

Prefeituras 

Municipais 

 

Jornais e revistas impressos 

ou em fornato eletrônico de 

grande circulação na região 

Econômico 
Custo médio 

do m2 - IBGE. 

Crédito imobiliário – 

sites dos principais 

bancos 

Financiamento 

imobiliário - 

indicador ABECIP 

Evolução do setor 

no 

Brasil - 

Confederação 

Nacional da 

Indústria 

Preço do aluguel - 

escassez ou excesso de 

imóveis para locação – 

produção interna 

IPI e outros 

tributos – sites 

do governo 

Legislação sobre 

crédito 

imobiliário - site 

ABECIP 

Jornais e revistas impressos 

ou em fornato eletrônico de 

grande circulação na região 

Sócio-

demográfico 

Variação da 

renda - IBGE 
  

Informações sobre a 

demanda real e perfil dos 

consumidores em 

  

Jornais e revistas impressos 

ou em fornato eletrônico de 

grande circulação na região 
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Atividade: Construção de edifícios e obras de engenharia civil - Edificações 

Mercado da empresa: Residências para a classe média-alta e alta 

AMBIENTE 

INFORMAÇÕES 

Estatísticas Financeiras 
Históricas e 

Biográficas 

Sobre Produtos e 

Serviços 
Regulatórias Bibliográficas Outras 

potencial – entidades de 

pesquisa 
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5.3 Produção de informações não disponíveis 

 

 De todas as informações sugeridas, algumas não estão disponíveis no formato 

adequado às necessidades da empresa. Assim, entendendo que são também relevantes para o 

monitoramento do ambiente, a empresa precisa produzi-las internamente ou adquiri-las em 

instituições especializadas de pesquisa ou consultoria. 

 A decisão da empresa de adquirir ou produzir a informação que precisa é antecedida 

de uma análise da especificidade da informação e dos custos de transação envolvidos em uma 

possível terceirização. Em relação à especificidade da informação, há duas classificações de 

especificidades relevantes, a saber: especificidade da coleta da informação e especificidade do 

uso da informação.  Se a especificidade da coleta for muito alta, somente pessoas com muito 

conhecimento sobre o tema poderão coletá-la. Se a especificidade do uso for alta, só 

especialistas com alto nível de conhecimento conseguirão utilizar a informação adquirida ou 

produzida.  

 As informações cuja produção poderia ser terceirizada são:  

- Variação do preço do aluguel e pesquisa de mercado– é possível a terceirização da produção 

desta informação porque é um dado padronizado e que não demanda sigilo. Muito 

provavelmente já há entidades de pesquisa que produzem esse tipo de dado e que podem 

fornecê-lo inclusive de maneira desagregada, ou seja, por micro-regiões de interesse da 

empresa. Assim, a empresa precisa saber o preço médio, mínimo e máximo do aluguel nos 

bairros e nas ruas próximas ao local da construção do imóvel, para identificar seu valor de 

mercado e também a disponibilidade a pagar do público-alvo. A informação sobre o preço do 

aluguel não pode ser considerada um ativo específico para a empresa, já que não exige uma 

alta especialização nem em sua coleta, nem em sua análise. Dessa forma, os custos de gestão 

de um contrato terceirizando sua coleta não são altos e não há um prejuízo para a empresa 

caso tal informação seja disponibilizada pela terceirizada a outras organizações. Tal 

informação não precisa ser coletada com muita freqüência, o que reduz o custo de adquiri-la 

quando necessário. Esse tipo de informação é usado principalmente nos momentos de 

planejamento de novas construções em áreas pouco conhecidas pela empresa. Caso tal 

contrato represente um custo financeiro alto, dado o porte da organização, que inviabilize sua 

compra, a empresa pode disponibilizar um funcionário para pesquisar os valores dos aluguéis 

e outros indicadores junto a corretoras de imóveis e nos principais jornais da região, e para 

sistematizar as informações coletadas. 
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- Características da demanda real pelos produtos – a terceirização se justifica porque há 

empresas especialistas em pesquisa de mercado, capazes de atender essa necessidade. Como 

tal pesquisa não seria algo recorrente, o custo de manter pessoal qualificado para esta 

atividade nos quadros da empresa é bastante alto. Além disso, esse tipo de informação não 

pode ser considerado um ativo específico da empresa, ou seja, outras empresas podem 

produzir esses dados já que não representam um diferencial dentro da empresa nem se 

referem ao core-bussiness (negócio principal). Pode-se dizer ainda que a coleta e a análise 

dessa informação não demandam um alto nível de conhecimento técnico, ou seja, não há 

especificidade na aquisição e no uso da informação. As informações sobre a demanda real 

pelos produtos da empresa requerem sim um conhecimento mais gerencial para análise do 

mercado pesquisado. 

 

 As informações que deveriam ser produzidas internamente são: 

- Novas tecnologias – as informações sobre as novas tecnologias que estão sendo 

desenvolvidas devem ser buscadas pelos próprios funcionários, devidamente qualificados e 

capacitados para identificar o que seria realmente relevante para a empresa. Como essas 

informações são bastante técnicas e específicas, é recomendável que sejam procuradas pela 

área usuária, responsável pelo planejamento e execução das obras. Somente os especialistas 

na área e conhecedores de tecnologias da construção civil saberiam o que buscar e o que seria 

útil para a empresa nesse ambiente tecnológico. 

 

- Atualizações dos indicadores de mercado e demais indicadores fornecidos gratuitamente em 

sites governamentais – Mesmo estes dados podendo ser adquiridos de forma organizada e 

com a interpretação de empresas de consultoria especializadas, o acompanhamento dos 

índices financeiros, regulatórios e trabalhistas, podem, e devem, ser monitorados internamente 

dentro dos respectivos departamentos interessados (adminstrativo, financeiro e RH). E as 

informações relevantes, uma vez filtradas e sistematizadas, repassadas aos diretores 

responsáveis pela gestão maior do empreendimento. 

 

5.4 Monitoramento ambiental dentro da empresa 

 

Foi constatado através de pesquisas do grupo junto a empresas de construção civil que, 
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em geral, estas não possuem ou produzem serviços de informação subsidiando a gestão 

estratégica da informação aos negócios. A obtenção e gestão da informação e feita de forma 

tácita e dependente da capacidade individual dos colaboradores. Este fator é destacado na 

literatura sobre gestão do conhecimento em que se percebe a ausência de uma cultura que 

valorize a gestão estratégica das informações relevantes para o sucesso das atividades da 

empresa por parte dos seus diretores.  

É notória a existência de um excesso de informações, entretanto as empresas não 

reconhecem a importância de possuir um corpo de profissionais capazes de filtrar, captar, 

disponibilizar e disseminar tais informações de forma a otimizar e incrementar as atividades 

ampliando a  visão do negócio e o que se percebe é o “fechamento” das empresas no ciclo de 

produção de forma automatizada.  

Desta forma, as informações relevantes levantadas neste trabalho tratam-se das 

apuradas através de pesquisa de campo associadas à pesquisa própria.  

Na atividade de construção civil no produto de residências para classe média-alta e 

alta, percebeu-se que o foco para se empreender em novos produtos (prédios residenciais de 

alto-luxo) é simples e direto, ou seja, o terreno e sua localização, uma vez que o mercado 

consumidor é subentendido tratar-se de altos executivos, empresários e profissionais 

autônomos com alto rendimento. O terreno é analisado sob três aspectos, a saber: localizado 

em região de alto padrão, topografia (vista panorâmica de ótima qualidade no apartamento) e 

terreno de grande dimensão.  

Já foram apresentadas as informações a serem monitoradas e a opção por produzir 

internamente ou adquirir as informações. A proposta de qual setor será o responsável pela 

coleta, processamento, disseminação e arquivamento será detalhada a seguir. 

 A empresa em questão, por ser de pequeno porte, não tem recursos para investir em 

um setor específico responsável pelo monitoramento do ambiente. O quadro de funcionários é 

pequeno e não há ainda nenhuma estrutura nem sistema informatizado implantado que 

possam auxiliar no acompanhamento de informações do ambiente externo. Dessa maneira, a 

proposta é que as informações tidas como relevantes sejam monitoradas pelas áreas que 

tenham maior interesse nelas ou por aquelas que possuem maior conhecimento e experiência 

acumulados para interpretar da maneira devida um conjunto de informações. Para que as 

informações coletadas não fiquem dispersas na empresa, será criada uma rotina de inclusão 

delas na intranet da empresa, em local específico e previamente preparado para este fim, que 

poderá ser consultado por todos os interessados e principalmente pela alta gerência, tomadora 

de decisões de maior impacto. 
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 A divisão interna de responsabilidade pelo monitoramento foi feita por tipo de 

ambiente. No ambiente “Mercado ou da concorrência”, as informações podem ser adquiridas 

externamente de forma gratuita e também através de assinatura dos principais jornais 

impressos da capital e revistas técnicas de construção civil. O setor responsável pelo 

monitoramento seria a assessoria direta da alta gerência.  

As informações sobre os fornecedores são fornecidas gratuitamente através do site da 

Abramat e podem ser monitoradas pelo setor de compras da empresa, área responsável por 

gerir os contratos e relações com os fornecedores.  

No ambiente “Tecnológico”, as informações são adquiridas gratuitamente através do 

relacionamento com os fornecedores e com os concorrentes, catálogos, jornais impressos de 

grande circulação, meio informal de comunicação, visita a feiras, congressos dentre outros 

eventos. Recomenda-se que sejam monitoradas pelo setor técnico, conhecedor das tecnologias 

e capaz de identificar nas pesquisas o que é relevante para a empresa considerar em suas 

decisões de investimento. 

Em relação ao ambiente “Recursos Humanos”, as informações são adquiridas 

gratuitamente através dos sites mencionados. Podem ser levantadas periodicamente pelo setor 

de recursos humanos da empresa, principal interessado direto nelas.   

As informações sobre infraestrutura, além de adquiridas gratuitamente pelos sites 

mencionados, também podem ser monitoradas através de jornais de grande circulação na 

capital. Podem ser monitoradas pelo setor de administrativo e jurídico da empresa.  O setor 

administrativo teria a função de acompanhar as informações sobre a disponibilidade de 

serviços de água, esgoto, de luz e de telefone nos terrenos de interesse da empresa e o setor 

jurídico monitoraria as alterações nas legislações relevantes. 

No ambiente econômico, tem-se que estas informações também são adquiridas 

gratuitamente através dos sites mencionados, com exceção da assinatura dos jornais e revistas 

impressos. Elas podem ser monitoradas pelo setor financeiro da empresa. 

As informações estatísticas sobre o ambiente sócio-demográfico são adquiridas 

externamente e de forma gratuita no IBGE. Entretanto, existem informações sobre a demanda 

por produto e por região que serão produzidas e adquiridas externamente em empresas de 

pesquisa de mercado especializadas.  Neste caso, o setor responsável pelo monitoramento 

seria o marketing, área que realiza habitualmente pesquisas de mercado e que precisa sempre 

de informações atualizadas sobre o público-alvo atual e potencial. Além disso, é a área com 

maior conhecimento para gerir o contrato de aquisição dessas informações. 

 



21 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposição de um modelo de monitoramento ambiental para uma empresa de 

construção civil representou um grande esforço e acredita-se que os objetivos do grupo foram 

atingidos.  

 Não havia a pretensão de esgotar todas as informações e fontes possíveis para a 

empresa. Tentou-se, contudo buscar informações importantes em fontes que têm algum 

reconhecimento externo em relação à validade, à reputação e à confidencialidade dos dados 

produzidos. Não foram consideradas fontes de informação cuja utilização é pequena ou 

irrelevante. 

 É preciso agora testar com empresas reais do mercado se as informações e fontes 

sugeridas são realmente utilizadas e, caso não sejam, se seria importante incluí-las na rotina 

de monitoramento de ambiente já em curso. Somente com a aplicação do modelo será 

possível aprimorá-lo e adequá-lo às reais necessidades das empresas do setor. 

 Com a utilização da ferramenta proposta pelos autores do artigo apreciado, e tendo 

como alicerce as fontes propostas neste estudo, as empresas poderão contar com fontes 

seguras, informações confiáveis e de qualidade. Isto aumentaria conseqüentemente sua 

eficiência e as tornaria mais competitivas.  
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8 APÊNDICE 

Apresentação de slides  

 


