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INTRODUÇÃO

Introdução

Por menor que seja, uma obra de reforma ou construção é um
processo que exige uma série de cuidados desde o momento do
planejamento. Fatores como a escolha do fornecedor e mão de
obra, seleção de materiais e a adoção do melhor método de gestão
continuam sendo fundamentais para um trabalho de qualidade.
Quem atua na área sabe que o mercado também contribui com
a oferta de tecnologias incluídas em softwares, ferramentas e
equipamentos que otimizam o andamento das fases da obra. Para
quem aproveita esses recursos da maneira correta, os resultados
vêm na forma de maior vantagem competitiva e satisfação do cliente.
E você, procura incluir esses diferenciais no dia a dia? Acompanhe
as orientações deste guia e tome as melhores decisões!
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A importância da tecnologia na construção civil

Embora não pareça, a construção civil é um dos setores
que mais exige inovação no mercado atual. Cobrados
constantemente pelo cumprimento de prazos e aumento
da produtividade, os profissionais dessa área precisam se
apoiar em soluções que mantenham o serviço mais simples
sem perder eficiência.
Como tecnologias que ajudam nesse processo, podemos
considerar todos os softwares, materiais e equipamentos
específicos para a construção civil. Incluídos no serviço, esses
recursos se tornam aliados do trabalhador e contribuem para
a entrega rápida das etapas. Além de agilidade, o uso da
tecnologia também gera economia e garante diferenciais de
peso para a obtenção de vantagem competitiva no mercado.
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A importância da tecnologia na construção civil

PRINCIPAIS VANTAGENS DA TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL
•

Padronização de processos: pessoas trabalham de maneira colaborativa, utilizando materiais que atendam
aos critérios de qualidade;

•

diminuição de erros: trabalhadores preparados e que usam produtos de qualidade cometem menos erros.
Isso reduz a necessidade do retrabalho;

•

economia de tempo: a tecnologia agiliza diversas etapas dos trabalhos na obra, o que contribui para a
redução nos atrasos de entrega;

•

economia de recursos: os equipamentos produzem com mais agilidade e eficiência que o homem. O uso da
tecnologia permite maior proveito dos recursos existentes e diminui o desperdício de materiais na obra.
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A importância da tecnologia na construção civil

Como em muitos outros setores, o trabalho na construção
civil acontece em cadeia e depende da colaboração de
agentes externos para a execução de cada etapa da obra.
Isso faz com que a escolha dos fornecedores de máquinas,
ferramentas e insumos seja determinante para o sucesso
dos resultados.
Em um mercado competitivo, tanto as empresas quanto os
trabalhadores envolvidos com a obra devem ter condições de
oferecer seus produtos e serviços com a mais alta qualidade.
Felizmente, a seleção criteriosa de cada parceiro ajuda nesse
objetivo e deve ser praticada pelo profissional focado em
obter destaque.
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OS 5 PRINCIPAIS CRITÉRIOS PARA A
ESCOLHA DE FORNECEDORES

Os 5 principais critérios para a escolha de fornecedores

Os fornecedores sempre foram peça importante para a execução de qualquer obra, mas também podem se tornar
grandes parceiros de negócio se você fizer a escolha correta. Veja abaixo os principais critérios a considerar nessa busca:
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Os 5 principais critérios para a escolha de fornecedores

CREDIBILIDADE DA EMPRESA NO MERCADO
Fator importante para a busca de qualquer produto ou serviço, a credibilidade do fornecedor deve ser a primeira coisa avaliada na
procura por parceiros. Para facilitar, faça uma pesquisa no site da empresa e procure conhecer os catálogos de produtos.
Você também pode entrar em contato com um representante ou vendedor para ter noção da qualidade do atendimento e sanar as
principais dúvidas. As avaliações de clientes anteriores também são valiosas porque dizem muito sobre o perfil de cada fornecedor.

QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Todo mundo quer contar com os melhores recursos para a obra, certo? É por isso que a qualidade dos produtos e serviços tende a
ser o fator mais lembrado por profissionais da construção civil na hora de buscar fornecedores.
Para não ter dúvidas, faça uma visita até a empresa para conferir se ela trabalha com transparência e produz de acordo com as regras e
normas vigentes. Cuidado para não se confundir com valores, já que produtos com alto preço nem sempre indicam melhor qualidade.
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Os 5 principais critérios para a escolha de fornecedores

CAPACIDADE PRODUTIVA
De nada adianta escolher ótimos produtos se o fornecedor
não tem capacidade suficiente para atender uma grande
quantidade de pedidos. Isso é um problema porque, sem
a garantia dos principais materiais na hora que precisa, a
obra inteira atrasa.
Para evitar imprevistos, procure conhecer um pouco da
rotina de produção do fornecedor avaliado. Atente também
para o modo com que administra o preparo e a entrega de
seus materiais. Lembre-se de que a organização de ambas
as partes é determinante para o cumprimento dos acordos.
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Os 5 principais critérios para a escolha de fornecedores

COMPROMETIMENTO COM PRAZOS
Um fornecedor sério sempre preza pelo cumprimento
dos prazos de entrega dos materiais e equipamentos.
Se você também não abre mão dessa característica,
deve procurar novamente a opinião de outros clientes
para basear sua avaliação.
Pesquise na internet e observe os depoimentos
contidos em sites específicos de reclamação ou na loja
virtual da empresa. Também pode conferir dicas com
amigos próximos ou conhecidos que já contrataram
o mesmo fornecedor.
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Os 5 principais critérios para a escolha de fornecedores

POLÍTICA DE TROCA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Ter suporte de qualidade e poder contar com o fornecedor em caso de problemas com os produtos são condições valorizadas por
qualquer consumidor. É por isso que você deve conferir também se a empresa possui uma política de trocas coerente.
Durante o contato, aproveite para perguntar sobre as principais formas e condições de pagamento. Essas informações são importantes
e podem garantir descontos consideráveis na aquisição dos materiais e equipamentos, bem como um custo mais tranquilo dos
valores parcelados.
Na busca pelos melhores fornecedores, muitos profissionais da construção civil optam pelo aluguel dos materiais e equipamentos
para obra. Mesmo fazendo parte de uma tendência crescente, o contrato desse tipo de serviço também exige a análise de todos os
critérios citados anteriormente.
Se você tem interesse no aluguel, valorize esse investimento com uma boa pesquisa para comparativo de opções. Só assim poderá
encontrar uma locadora de confiança que ofereça atendimento e suporte adequados para uma boa experiência de trabalho.
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FUJA DA CRISE: 5 MANEIRAS DE REDUZIR
OS CUSTOS DA SUA OBRA!

Fuja da crise: 5 maneiras de reduzir os custos da sua obra!

Independentemente do porte, toda obra mal conduzida tende a gerar
desperdício de tempo, energia e recursos. Isso acontece quando o gestor
não se preocupa com etapas e decisões que são essenciais para um trabalho
de equipe equilibrado. Veja abaixo dicas que podem ajudar a reduzir custos
nos próximos serviços:

PLANEJE-SE!
Muitos profissionais estão familiarizados com o serviço da construção civil e
não se preocupam em cuidar do planejamento da obra. Acontece que essa é
uma etapa importante para definir questões de orçamento, tipo de trabalho,
aquisição de materiais e definir os prazos de entrega de cada fase do projeto.
Faça um cronograma detalhado dos processos e discuta cada item com sua
equipe. Esse momento é ideal para delegar tarefas e refletir sobre a escolha
de cada agente que vai participar — direta ou indiretamente — dos trabalhos.
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Fuja da crise: 5 maneiras de reduzir os custos da sua obra!

CALCULE A QUANTIDADE DE MATERIAIS
A compra excessiva de materiais é uma das causas de desperdício nas obras, e recurso não utilizado significa dinheiro
jogado fora. Evite o problema pensando em todos os insumos que serão necessários na obra e calcule a quantidade.

O cálculo dos materiais não só evita o desperdício, como também pode garantir descontos com a
compra de um volume mais exato em uma única loja. Nessas condições, a chance de um fornecedor
dar desconto no pedido é muito maior.

RACIONALIZE OS INSUMOS
Não basta adquirir a quantidade exata de insumos se o trabalhador peca no aproveitamento desse material. Se quer evitar
desperdícios, certifique-se de que toda a equipe está manipulando os produtos de maneira adequada e respeitando as
especificações informadas pelo fabricante.
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Fuja da crise: 5 maneiras de reduzir os custos da sua obra!

OTIMIZE O LAYOUT DO CANTEIRO
Um espaço de trabalho com layout adequado é uma ótima solução para reduzir o desperdício de tempo e de recursos.
Antes de construir, faça um estudo do ambiente e defina como vai aproveitar cada área do canteiro de obras.
Depois, certifique-se de manter o local limpo para prevenir o acúmulo de poeira e de umidade. Os materiais que ainda
não foram utilizados devem ser armazenados em um local seco para evitar perdas. Por fim, elimine obstáculos para que
os trabalhadores se desloquem sem problemas e não danifiquem os materiais durante o trajeto.

USE BONS EQUIPAMENTOS
Investir em equipamentos de boa procedência é uma boa forma de reduzir custos na obra. Isso porque máquinas e
ferramentas modernas exigem menor manutenção e ainda reduzem o risco de falhas e acidentes.
Lembre-se, porém, que não basta contar com um conjunto de equipamentos de qualidade. É preciso garantir primeiro
que a mão de obra envolvida tenha preparo e qualificação para manipular toda a aparelhagem sem perder o ritmo.
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CONHEÇA OS ERROS DE GESTÃO MAIS COMUNS
QUE SUA EMPRESA DEVE EVITAR

Conheça os erros de gestão mais comuns que sua empresa deve evitar

Embora seja influenciada pelo serviço de agentes externos, a qualidade de uma obra também é determinada por um
planejamento eficiente e boas práticas de gestão. Pequenas falhas nesse processo podem causar prejuízos e devem ser
evitadas ao máximo. Veja abaixo os erros mais comuns e saiba como contorná-los:
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Conheça os erros de gestão mais comuns que sua empresa deve evitar

AUSÊNCIA DE LIDERANÇA
Liderar pode não ser uma tarefa simples, mas faz toda a diferença no andamento de uma obra. Quando o gestor assume o papel
de orientar e auxiliar sua equipe, consegue agilizar os trabalhos para focar nas etapas que são prioritárias.
Pense que, se todos os envolvidos resolverem fazer as mesmas atividades ao mesmo tempo, é quase certo que o cumprimento
de alguma fase será prejudicado. Evite o problema reunindo o grupo para discutir os trabalhos e delegar funções específicas.

COMUNICAÇÃO INEFICIENTE
Outro problema na gestão que prejudica os resultados da obra é a comunicação ineficiente entre os profissionais envolvidos. Sem
contato e diálogo adequado, qualquer alteração no cronograma pode passar despercebida pela equipe, o que é muito grave.
Faça um esforço para garantir que todos participem das decisões ou pelo menos tenham conhecimento das soluções propostas. É
importante destacar que a comunicação de qualidade deve ser praticada tanto entre as equipes internas (gestores, trabalhadores)
quanto equipes externas (clientes, fornecedores).
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Conheça os erros de gestão mais comuns que sua empresa deve evitar

PROBLEMA COM FORNECEDORES
Alguns gestores não estão muito preocupados em estabelecer
uma boa relação com seus fornecedores. Isso gera discussões
e desentendimentos desnecessários que podem levar ao
rompimento do contrato. Nessas condições, o responsável
pela obra precisa substituir a empresa rapidamente para evitar
atrasos consideráveis.
O primeiro passo para contornar esse problema está na
atitude do gestor com seus parceiros de trabalho. Nada custa
manter uma relação amigável e respeitosa com as empresas
envolvidas. Além do mais, é importante que você sempre
tenha uma lista extra de fornecedores para contatar em caso
de problemas com o atual.

22

Conheça os erros de gestão mais comuns que sua empresa deve evitar

LOGÍSTICA MAL TRABALHADA
Como já citado, a organização no canteiro de obras é decisiva
para a eficiência dos trabalhos. Acontece que muita gente
não dedica tempo para planejar esse ambiente de maneira
adequada, o que acaba dificultando a rotina e produtividade
dos trabalhadores.
Se você se debruçar em detalhar a logística com antecedência,
dificilmente precisará fazer mudanças drásticas no layout
original. Em últimos casos, não hesite em fazer algumas
alterações caso tenha necessidade de adequar o ambiente
a outros tipos de atividades e processos.
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Conheça os erros de gestão mais comuns que sua empresa deve evitar

EQUIPAMENTOS INSUFICIENTES
Embora eficientes, os aparelhos e equipamentos utilizados na obra também estão sujeitos ao desgaste e mau funcionamento.
Um bom gestor sempre considera a possibilidade de se deparar com uma máquina quebrada ou com desempenho reduzido.
O problema ocorre quando não se tem um plano B para consertar ou substituir os aparelhos no tempo adequado. Nesses
casos, a equipe precisa se virar com um número insuficiente de materiais e ferramentas para dar continuidade nos trabalhos.

É esperado que tal situação gere atrasos e mantenha processos incompletos, mas você não quer passar
por isso. A solução? Manter contato com uma empresa que ofereça aluguel de equipamentos completos
e que atenda você nos momentos de necessidade.
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CONCLUSÃO

Conclusão

Integrando um dos ramos mais
complexos do mercado, os profissionais
da construção civil podem inovar
com a inclusão de novas tecnologias
no trabalho.
Para esse objetivo, é mais do que
necessário se atualizar e buscar serviços
diferenciados que são tendência na
área. Em muitos casos, essa escolha
pode ser determinante para a obtenção
de destaque e para a conquista de
mais clientes.
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A Casa do Construtor começou sua trajetória
em 1993, quando ainda era uma modesta loja
de materiais de construção. Após três anos, seus
idealizadores desenvolveram o roteiro para a criação
da primeira franquia brasileira especializada na
locação de máquinas e equipamentos de pequeno
porte para a construção civil.
Em 1998, a marca Casa do Construtor foi registrada e
comemorou a abertura da primeira loja da franquia.
Hoje consolidada no mercado, a empresa fornece
aluguel de equipamentos para as áreas da construção
civil, limpeza e jardinagem. O perfil de seus clientes
envolve tanto as empreiteiras quanto o consumidor
final, que procuram os serviços para a execução de
obras de médio ou pequeno porte.
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