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RESUMO 

 

Alencar, Angela Rosi Docena. Análise das características organizacionais das 
empresas de construção civil 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2015.  
 

A maneira como se organiza uma empresa é determinante na eficiência de seu 
funcionamento. Neste sentido, este trabalho visa apresentar uma análise das 
principais características organizacionais das empresas do setor da construção. Em 
função da necessidade da coleta de informações de uma amostra representativa da 
população, foi escolhido o Método “Survey” como procedimento de base para esta 
pesquisa. O método permitiu obter dados primários de forma sistematizada. O 
instrumento adotado para a coleta de dados foi um questionário estruturado em duas 
partes: a identificação do perfil da organização e do entrevistado e as características 
organizacionais. A coleta de dados foi realizada no período entre novembro de 2013 
e julho de 2014. O questionário foi aplicado a um universo de 125 empresas de 
diversos segmentos de construção civil que atuam em Curitiba e região. A análise 
dos dados foi fundamentada na estatística descritiva e posteriormente sintetizados 
no Microsoft Excel 2013. Com o auxílio do SPSS Statistical Package for the Social 
Sciences e análise de Spearman foi possível mapear e comparar as principais 
atividades. Através da análise, verificou-se que as características organizacionais 
mostram certo conservadorismo na estrutura organizacional com uma gestão 
classificada como “muito centralizada” e “hierarquizada”. Entretanto, no nível 
operacional, percebe-se uma maior integração das atividades, cooperação e troca 
de informações entre os envolvidos. Um aspecto positivo é o investimento em novas 
tecnologias e/ou equipamentos. Os dados apontam para um elevado grau de 
investimento, realizado nos últimos três anos, condizente com a taxa de crescimento 
destas empresas no mesmo período. 

 
Palavras-chave: Características Organizacionais, Gestão da Construção, Estrutura, 
Flexibilidade, Forma de Gestão, Formação de pessoal, Relações Humanas e 
Organização Geral das empresas. 
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ABSTRACT  

 

Alencar, Angela Rosi Docena. Analysis of the organizational characteristics of 
the construction companies, 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2015.  
 

The way you organize a company is determinant for the efficiency of its operation. In 
this sense, this paper presents an analysis of the main organizational characteristics 
of the civil construction sector companies. Due to the necessity of collecting 
information from a representative sample of the population was chosen the Survey 
method as the basis of procedure for this research. The method allowed obtaining 
primary data in a systematic way. The instrument adopted for data collection was a 
questionnaire structured in two parts: One being the identification of the profile of the 
organization and of the interviewed and the second, being the organizational 
characteristics. Data collection was conducted in the period between November 2013 
and July 2014. The questionnaire was applied to a universe of 125 construction 
companies working in Curitiba and in its region. Data analysis was based on 
descriptive statistics and later synthesized in Microsoft Excel 2013. With the SPSS 
Statistical Package for Social Sciences and Spearman analysis was to map and 
compare the main activities. Through the analysis it was found that the organizational 
characteristics show certain conservatism in the organizational structure with a 
management classified as "highly centralized" and "hierarchical". However, at the the 
operational level we can see a greater integration of activities, cooperation and 
exchange of information among those envolved. A positive aspect is investment in 
new technologies and / or equipments. The data point to a high investment degree 
realized in the last three years, consistent with the growth rate of these companies in 
the same period. 

 

Key words: Organizational characteristics, Construction Management, Structure, 
Flexibility, Management Approach, staff training, Human Relations and General 
Organization of enterprises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Impulsionado pela necessidade de mudanças no ambiente empresarial, o 

mercado vem exigindo que as empresas desenvolvam uma estrutura organizacional 

mais ágil e flexível, garantindo desta forma a sobrevivência e a competitividade. 

Segundo Smith (2003), a busca pela competividade em ambientes de negócios, tem 

demandado maior capacidade de lidar com as mudanças. Baseado nesse contexto, 

é necessário inovar, ter agilidade nas transformações, ser flexível e reinventar 

(GARTNER, 2008). Para isso, as empresas precisam conhecer bem seus processos 

e explorar as interdependências de seus subsistemas. Esse conhecimento é 

necessário para que possam efetuar a aferição de suas práticas de forma 

estruturada e progressiva. É um fator importante o qual deve ser melhorado em 

pequenos passos e com ações bem direcionadas. 

Gonçalves (2000), afirmou que o futuro iria pertencer as empresas que 

conseguissem explorar o potencial da centralização das prioridades, as ações e os 

recursos nos seus processos. As organizações do futuro deixariam de enxergar os 

processos apenas na área industrial, e teriam o exato controle de todos os 

acontecimentos pertencentes à estrutura organizacional. No entanto, segundo 

Young (2008) a obscuridade do segmento da construção civil é um grande desafio 

para os integrantes deste mercado, mediante a oscilação da economia a qual 

impacta de forma expressiva no desenvolvimento dos processos de gestão.  

            Hatch e Dayer (2006) define estrutura organizacional de forma sistêmica, 

como o relacionamento entre as partes de um todo organizado. Portanto, essa 

compreensão  é necessária para que se possa detectar os pontos fortes e os fracos 

dentro deste contexto e assim conhecer o desempenho da organização frente aos 

processos que ela executa e fornece. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 

A presente dissertação apresenta como tema geral analisar as 

características organizacionais das empresas da construção civil. Portanto, a 

pesquisa se limita em investigar, mediante o estudo da gestão organizacional, o 

comportamento de suas variáveis e o grau de correlação entre elas. As empresas 
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pesquisadas estão localizadas na região metropolitana de Curitiba, no estado do 

Paraná. 

 

1.2 CONTEXTO DO PROBLEMA 
 

Devido a tentativas frustradas de solucionar problemas, em conjunto com a 

cultura de execução de trabalhos desorganizados, alta rotatividade de mão de obra, 

falta de especialização dos mesmos e processos construtivos pouco industrializados, 

associados a prazos curtos de produção e pouco definidos, a indústria da 

construção civil ao longo dos anos não tem dado a devida importância às questões 

de organização e gestão. Essas peculiaridades do setor têm motivado pesquisas no 

que tange a qualidade do produto final, pois em um mercado altamente competitivo 

as empresas que não focarem neste ponto estarão fadadas ao insucesso. 

Segundo Mello e De Amorim (2009), a construção civil ainda caminha a 

passos lentos nas questões que tangem a inovação em processos de gestão e 

gestão de recursos humanos, qualificação da mão de obra, uso de tecnologia de 

ponta, uso de tecnologia de informação, processos construtivos inovadores e 

tecnologia de materiais. 

Baseando-se em Roglio, Mello e Cunha (1996), depreende-se que um dos 

grandes obstáculos para mudanças organizacionais na Indústria da Construção Civil, 

é a percepção errônea de muitos empresários do segmento, que estão cada vez 

mais desencorajados à implementação de mudanças.  

Diante do exposto, pretende-se responder a seguinte pergunta: Como estão 

configuradas as características organizacionais das empresas da construção civil? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral avaliar como se configuram as 

principais características organizacionais das empresas do setor da construção civil.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos propostos para esta dissertação são: 

 Desenvolver o estudo através da metodologia Survey para avaliação 

das características organizacionais. 

 Caracterizar a organização das empresas de construção civil através 

da análise descritiva dos dados. 

 Através da análise da correlação de Spearman, verificar o grau de 

associação entre as variáveis. 

 

1.4  QUESTÕES ORIENTADORAS 

 

O presente trabalho procurou responder as seguintes questões: 

 Como estão organizadas as empresas da construção civil? 

 Como estão correlacionadas as variáveis que descrevem o 

comportamento das organizações da construção civil?  

1.5 JUSTIFICATIVAS  

 A atual realidade da maioria das empresas da construção civil apresenta, 

segundo Romano (2006), uma característica muito peculiar que demonstra não 

estarem preparadas para o gerenciamento de seus processos de negócio e 

continuam a conduzir suas atividades sem uma estrutura organizacional adequada, 

conservando práticas que são causadoras de significativos impactos em todo o 

processo. Assim, fundamentado nessa forma de pensar é que as mudanças devem 

ser aceitas como forma de colaborar para a reestruturação da realidade atual. A 

sustentação de qualquer processo de transformação, requer uma mudança 

fundamental na maneira de pensar, ou seja, necessita-se conhecer a realidade 

organizacional existente para poder desenvolver estratégias viáveis para transpor os 

desafios encontrados. Benner (2009), também salienta que a adaptação à mudança 

ambiental é um desafio para as organizações: são organismos vivos que evoluem 

através de desafios e inovações.  
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Como primeiro passo, é através da compreensão holística do processo que 

conseguimos visualizar o cliente, o produto e o fluxo das atividades empresariais 

assim como os processos funcionais necessários para o desenvolvimento de cada 

etapa na produção de um produto. Obtendo-se essa leitura, consegue-se desenhar 

todos os impedimentos e os facilitadores do processo.  

De acordo com Amarilla (2013), o administrador do setor de construção civil 

deve aplicar as ferramentas de gerenciamento e desenvolver o planejamento das 

ações para que seu objetivo seja alcançado com sucesso ao longo de todo o 

processo empresarial.  

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Santiago (2002), argumenta que, 

para as empresas de construção civil manterem-se competitivas no mercado, devem 

ser capazes de desenvolver inúmeras atividades, como a incorporação e 

desenvolvimento de negócios, gestão de contratos e administração e manutenção 

de projetos. Assim, para que seja possível executá-las, é necessário aperfeiçoar a 

gestão financeira, administrativa e produtiva. 

A gestão dos processos de negócio pode não garantir o sucesso do produto, 

porém, a sua falta é um convite para o fracasso. Portanto, torna-se necessário a 

melhoria contínua das atividades. Alguns procedimentos de gestão devem ser 

aperfeiçoados, como a aplicação de novos recursos e mudanças de metodologias. 

Para tanto, é preciso que os envolvidos na gestão do negócio estejam dispostos, 

pois a gestão requer habilidades na condução das etapas a serem seguidas desde a 

concepção do produto até a sua conclusão.  

 

1.6 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Em função do objetivo, este trabalho é uma pesquisa exploratória. Ela é 

baseada na metodologia Survey, no qual foram coletados dados para obter 

informações relevantes para o desenvolvimento do estudo.   

Para desenvolver esta pesquisa, foi necessário seguir as seguintes etapas:  

i. Formulação do problema de pesquisa; 

ii. Pesquisa bibliográfica sobre o tema a ser estudado; 

Aplicação do Survey. 



23 
 

iii. Registrar as informações coletadas em um banco de dados do 

Microsoft Office Excel 2013 com apoio da ferramenta mais 

adequada para fazer o armazenamento dos dados;  

iv. Análise e tratamento dos dados coletados com o apoio do 

software SPSS Statistical Package for the Social Sciences e 

análise de Spearman. 

v. Mapear e comparar as principais atividades com intuito de extrair 

pontos em comuns que possam colaborar ou interferir no 

desempenho organizacional das empresas de construção civil.  

 

 1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos e será apresentada da 

seguinte forma: 

 O capítulo um destaca a relevância e a contribuição da pesquisa a esta 

área de conhecimento. Assim como a delimitação do tema, contexto do 

problema, objetivos, questões orientadoras, justificativas, etapas 

metodológicas e por último, a estrutura da dissertação e considerações;   

 O capítulo dois apresenta o referencial teórico e suas abordagens. 

 O capitulo três apresenta a abordagem metodológica; 

 O capítulo quatro apresenta as análises dos dados; 

 O capítulo cinco apresenta as conclusões desta pesquisa e estabelece 

propostas para trabalhos futuros. 

 

1.8   CONSIDERAÇÕES 

Este capítulo apresentou a contextualização desta pesquisa, os objetivos e 

questões orientadoras a serem desenvolvidas, justificativas, estratégias 

metodológicas e a estrutura desta dissertação. O próximo capítulo contempla o 

estado da arte. 
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2  ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica dessa pesquisa, que está 

dividida em duas fases: (1) referencial teórico e (2) revisão bibliográfica.  

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em trabalhos científicos com as principais citações relativas ao tema 

proposto. Este estudo tem um caráter exploratório visando levantar o conhecimento 

existente em relação ao tema. A partir dos dados levantados através da investigação 

cientifica, pretende-se, com os resultados obtidos, destacar quais as características 

organizacionais que melhor representam as empresas de construção civil e de que 

forma essas características impactam na gestão da organização e nos seus 

processos executivos. Também, propicia visualizar os pontos fortes e fracos e as 

oportunidades de melhorias, possibilitando assim, atender as sucessivas mutações 

do mercado. 

 

2.1  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A teoria é construída para entender fenômenos ou processos referentes à 

cientificidade. Segundo Minayo (2009), há macroteorias expressas em trabalhos 

científicos que servem como referência para que possamos interpretar nossa 

realidade e ampliar e sedimentar a posição que o pesquisador pretende adotar em 

sua investigação. Assim, a construção do objeto de pesquisa, bem como, os 

objetivos, hipóteses, validação e constatação da pesquisa científica, dependem 

única e exclusivamente dos referenciais teóricos utilizados.  

2.1.1 Estrutura organizacional 
 

 

Quando se fala em estrutura organizacional, naturalmente associamos ao 

organograma funcional que se constitui em uma ferramenta capaz de representar as 

características da organização. 

Na literatura encontramos diversas definições que nos auxiliam a 

compreender como essas características se comportam mediante o 

desenvolvimento e funcionamento organizacional. 
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Segundo Vasconcellos e Hemsley (2002), a estrutura de uma organização 

pode ser definida como o resultado de um processo através do qual a autoridade é 

distribuída. As atividades desde os níveis mais baixos até a alta administração são 

especificadas e um sistema de comunicação é delineado, permitindo que as pessoas 

realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para atingir os 

objetivos organizacionais.  

Chandler (1962), define estrutura como modelo de organização através do 

qual a empresa é administrada. 

Para Mintzberg (1983), a estrutura organizacional enfatiza a divisão e a 

coordenação do trabalho em uma definição bastante sucinta, segundo a qual,  a 

estrutura de uma organização pode ser simplesmente definida como a soma total 

das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e como é feita a 

coordenação entre as tarefas, em se saber: 

 Especialização do trabalho; 

 Formalização do comportamento; 

 Treinamento e doutrinação; 

 Agrupamento das unidades; 

 Tamanho das unidades; 

 Sistemas de planejamento e controle; 

 Dispositivos de ligação; 

 Descentralização vertical; 

 Descentralização horizontal. 

De acordo com Hall (2004), a estrutura organizacional objetiva realizar 

produtos organizacionais e atingir metas, destina-se a minimizar ou, no mínimo, 

regulamentar a influência das variações individuais sobre uma organização e por fim, 

as estruturas são os contextos onde o poder é exercido, onde as decisões são 

tomadas e as atividades de uma organização são executadas. 

 

2.1.2 Flexibilidade  

 

Segundo Lim (2010), a flexibilidade organizacional é definida como a 

capacidade de uma organização utilizar os seus recursos e capacidades para 
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responder ou readaptar de forma atemporal e forma reversível as mudanças 

ambientais, através de uma aprendizagem contínua do processo. 

Barreto e Pozo (2011), argumentam que a flexibilidade utilizada em sua 

forma primária ou entendida como estrutura organizacional ou, ainda, como modelo 

de gestão, sempre estará contribuindo com a adaptabilidade da estrutura ou espécie 

a fim de garantir sua perenidade. A importância da aplicação da flexibilidade 

organizacional está em manter a empresa preparada para atender as demandas do 

mercado no instante em que elas surgem, em desenvolver uma filosofia de 

organização flexível e acreditar que esta atitude pode fornecer competitividade e 

sobrevivência para as empresas.  

 

2.1.3 Forma de gestão 

 

Segundo Nascimento (2008), a gestão empresarial abrange a execução de 

atividades coordenadas dirigidas à tomada de decisões que permitam às empresas 

o alcance pleno de seus objetivos e metas durante a sua existência. O 

desenvolvimento dessas atividades envolve princípios que devem ser orientados 

para um só fim e que dependem do trabalho em equipe e da interação entre áreas e 

setores. Portanto, é complexo manter indivíduos e áreas integradas em torno de um 

objetivo, mesmo que todos busquem atingir com êxito as metas estipuladas. Isso 

porque o ser humano tem formas e comportamentos diferentes na resolução das 

questões relacionadas aos objetivos organizacionais. 

Likert (1975), classifica a gestão em quatro estilos: autoritário-forte, 

autoritário-benevolente, participativo consultivo e participativo-grupal, nos quais cada 

um é avaliado conforme as seguintes dimensões: (a) Processo de Liderança; (b) 

Forças Motivacionais; (c) Processo de Comunicação e cooperação; (d) Processo 

Decisório; (e) Metas e Diretrizes. 

As organizações cujas administrações foram classificadas como autoritárias, 

por exemplo, caracterizam-se por serem fortes, coercitivas e arbitrárias. Os objetivos 

são impostos pela alta administração e os colaboradores são induzidos a 

obedecerem por meio de ameaças e punições, o que prejudica a criação de um 

ambiente motivacional. Nesse caso, é natural a inibição por parte dos subordinados 

em iniciar um processo de comunicação de baixo para cima (LIKERT, 1979). Por 

outro lado, segundo Maranaldo (1989), um estilo de gestão participativo incentiva a 
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participação de todos no processo de administrar os três recursos gerenciais – 

capital, informação e recursos humanos –, obtendo através dessa participação o 

comprometimento com os resultados. 

 

2.1.4 Formação de pessoal 

 

Segundo Fogaça (1993), o domínio das habilidades motoras e disposição 

para cumprir ordens deve contemplar, acima de tudo, ampla formação geral e sólida 

base de conhecimentos tecnológicos. Não basta ao trabalhador saber realizar 

determinadas atividades; é preciso também que possua características tais como: 

capacidade de participação, iniciativa, raciocínio lógico e discernimento. 

Deluiz (1995), afirma em seu trabalho que a formação técnico-profissional 

não se tem colocado à margem dessa discussão e hoje, começa a refletir sobre a 

necessidade de estar articulada à educação geral, para evitar a dualidade histórica 

entre educação de conhecimentos básicos e a educação profissional-instrumental. 

Assim, vem apresentando respostas à dupla dimensão dos objetivos educacionais a 

qual contempla preparar o profissional competente, cidadão socialmente 

responsável e o sujeito-político comprometido com o bem da coletividade.   

 

2.1.5 Relações humanas 

 

De acordo com Oliveira (2000), as pessoas dentro de uma organização, são 

responsáveis por realizar os trabalhos que permitem que os objetivos sejam 

alcançados. Portanto, no desenvolvimento de uma estrutura organizacional deve-se 

considerar o comportamento e o conhecimento das pessoas que irão desempenhar 

as funções que lhes serão atribuídas, sendo fundamental para o alcance dos 

objetivos organizacionais, a existência da compatibilidade entre a estrutura 

administrativa e as pessoas que a compõem (PERROTTI, 2004).  

 

2.1.6 Organização geral das empresas de construção civil 

 

Segundo Faria (2014), a organização das empresas é baseada em órgãos, 

aos quais são atribuídos uma ou mais funções, podendo ter caráter individualista ou 

ser constituído por vários postos de trabalho. Conforme aumenta o tamanho das 
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empresas também aumentam o seu número de órgãos, sendo-lhes atribuídas 

funções.  

De acordo com Tadeu (1997), a organização bem-sucedida é capaz de 

coordenar o trabalho dos indivíduos e grupos que executam as tarefas, de maneira 

que permita ao sistema total operar dentro das restrições, responder às demandas e 

tirar vantagem das oportunidades que surgem no ambiente. 

 

2.2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

            Buscou-se identificar na revisão bibliográfica trabalhos relacionados a 

estrutura organizacional, flexibilidade, forma de gestão, formação de pessoal, 

relações humanas e organização geral das empresas de construção civil. 

De acordo com Gil (2009), a revisão da literatura contempla a seleção das 

principais pesquisas concretizadas, revestidos de importância por fornecer dados 

relevantes ao estudo proposto.  

As identificações desses trabalhos foram possíveis através de um string de 

busca, onde foram utilizadas palavras-chave escritas em inglês descritas no quadro 

01. 

De acordo com Gil (2009), a revisão da literatura contempla a seleção dos 

principais trabalhos já concretizados, revestidos de importância por fornecer dados 

relevantes ao tema da pesquisa.  

A identificação desses trabalhos foi possível através de um string de busca, 

onde foram utilizadas as palavras-chave descritas no quadro 01. 

Para definição das palavras-chave foram necessárias as seguintes etapas: 

 Fazer uma busca ampla de artigos sobre o assunto/tema com o objetivo 

de selecionar uma amostra significativa de artigos (entre 50 e 100 

artigos). Usar uma base de dados científicos que tenha uma grande 

abrangência dos temas como o Google acadêmico. 

 Identificar os artigos mais significativos em relação ao assunto e tema           

pesquisados.  

 Extrair as palavras-chave mais significativas dos artigos que aparecem 

no título, no resumo e nas palavras-chave. 

 

 



29 
 

String de busca 

((("Organizational structure") OR ((centralization OR formalization OR departmentalization 

OR hierarchization OR Formalization) OR (position OR function OR activities OR processes)) 

OR ("Management Approach") OR (("Management style" OR control OR Integration OR 

autonomy) OR (activities OR Process OR worker OR employee OR staff))) OR ("Staff 

training" OR (training OR schooling OR multi-skilled) AND (workers OR worker OR employee 

OR staff)) AND (("Human relations" OR "organizational climate") OR (cooperation OR 

interaction OR formal OR informal OR relationships)) AND(((Construction) AND (companies 

OR industry OR "building industry" OR sector OR enterprise OR business OR firm OR 

company)) OR ("housing industry" OR "civil construction" OR "building houses" OR "home 

building" OR "building construction"))) AND ( LIMIT-TO(EXACTKEYWORD,"Construction 

industry" ) OR LIMIT-TO(EXACTKEYWORD,"Construction" ) ) AND ( LIMIT-

TO(DOCTYPE,"ar" ) OR LIMIT-TO(DOCTYPE,"cp" ) OR LIMIT-TO(DOCTYPE,"re" ) ) AND ( 

LIMIT-TO(SUBJAREA,"ENGI" ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,"BUSI" ) ) AND ( LIMIT-

TO(EXACTKEYWORD,"Construction projects" ) OR LIMIT-

TO(EXACTKEYWORD,"Construction management" ) ) 

Quadro 01: String de busca 
Fonte: Autora (2015) 

 

2.2.1 Análise das publicações 

 

Foram identificados através da string de busca 959 artigos. Deste total, 15 

trabalhos de destaque foram selecionados de acordo com o tema da pesquisa, 

conforme mostra o quadro 02. 

 

2.2.1.1 Quanto à estrutura 

 

Vivancos (2001), no trabalho, “Estruturas organizacionais de empresas 

construtoras de edifícios em processo de implementação de sistemas de gestão da 

qualidade”, analisa através de quatro estudos de casos, as características das 

estruturas organizacionais de pequenas e médias empresas construtoras de 

edifícios, localizados no estado de São Paulo. O autor conclui que, via de regra, 

tratam-se de estruturas centralizadas nas quais predomina a comunicação formal no 

sentido vertical descendente. Entretanto, dado o pequeno porte das empresas 

pesquisadas, verifica-se a ocorrência de estruturas informais com canais de 

comunicação direta independentemente da existência de ligação hierárquica formal 

entre os departamentos. 
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Observa-se ainda que estas empresas possuem estruturas flexíveis 

tornando-as capazes de rever as estratégias de ação e se adaptarem as variações 

de demanda que ocorrem frequentemente no setor. 

 

Trabalhos relacionados ao tema da pesquisa 

Assunto Tema 

 
 
 
 

Estrutura 

 Estruturas organizacionais de empresas construtoras de 
edifícios em processo de implementação de sistemas de 
gestão da qualidade. 

 Formalization as a way of coordination and control in a 
       construction firm. 

 Diagnosing the organisational culture of an Australian 
engineering consultancy using the competing values 
framework. 

 

 
 

Flexibilidade 

. 

 Organizational flexibility management in construction. 

 Mathematical models for predicting organizational flexibility 
of construction firms in Singapore. 
 

 
Forma de gestão 

 Leadership styles: some evidence from the Turkish 
construction industry. 

 The interplay between leadership and organizational culture 
in the Turkish construction sector. 

 
 

Formação de pessoal 

 

 Human resource development in construction organisations 
      An example of a “chaordic” learning organisation? 

 An empirical study of the training needs of site managers 
within the uk construction Industry 

 
Relações humanas 

 The employment relationship of site and Office-based 
managers in sme cosntruction firms. 

 

 
 
 
 

Organização geral das 
empresas da 

construção civil 

 Organization and management in construction: a new 
approach. 

 A framework for performance assessment of organizations 
in the construction industry. 

 Organizational effectiveness of ugandan building firms as 
viewed by craftsmen. 

 Organizational effectiveness in construction: a conceptual 
framework. 

 Prediction of Organizational Effectiveness in Construction 
companies. 

Quadro 02: Trabalhos relacionados ao tema da pesquisa 
Fonte: Autora (2015) 

 

A pesquisa de Villagarcia (2011), “Formalization as a way of Coordination 

and control in a Construction firm” aborda que a formalização representa as regras 

usadas na organização para padronizar o comportamento, o controle e o 

gerenciamento das informações no ambiente organizacional. O design 

organizacional é um fator determinante para o sucesso da implementação de novas 

filosofias de gestão. 
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A configuração da estrutura organizacional dentro de um cenário macro, 

determina as rotas das informações e a sua fluência. A informação pode ser 

comparada como um fluxo de dados que se movem, onde é armazenado e 

processado. O valor é dado no momento em que é processada e convertida em 

informações úteis para a tomada de decisões, reduzindo desta forma as incertezas. 

A formalização contribui no gerenciamento das informações, pois é uma 

forma de coordenar e controlar a divulgação entre os membros da empresa. 

As implantações de regras são importantes dentro da organização porque: 

 Ao nível operacional, elas ajudam as pessoas a tomarem suas próprias 

decisões. Com formação e com regras adequadas, os funcionários podem fazer seu 

trabalho sem depender de seu chefe imediato. 

   Elas padronizam, reduzem a variabilidade, diminuem as incertezas devido a 

redução da quantidade de informações processadas. 

   Elas garantem indicadores de confiança, estes podem ser usados para 

controlar, avaliar uma nova tecnologia ou um novo produto ou processo, verificam se 

as empresas atingem seus objetivos, etc. 

  No entanto, é importante perceber que os benefícios da formalização serão 

alcançados se as seguintes condições estiverem presentes: 

   Compromisso da gestão de topo: os altos executivos devem liderar a 

implementação e devem ser convencidos dos seus resultados, se isso não 

acontecer, seria muito difícil de obter resultados a longo prazo. 

   Desenho organizacional com base em uma abordagem de sistema, o qual 

determina o fluxo de informações e divide o trabalho na empresa em um caminho 

viável. A abordagem do sistema é indispensável para a viabilidade e alcança a longo 

prazo os resultados. 

O projeto deve considerar procedimentos, normas, fluxos formalizados, 

plano de implementação, controle e um sistema de feedback. 

As elaborações de diretrizes para empresas de construção ajudam a avaliar 

se sua estrutura organizacional é adequada para a comunicação e controle da 

diversidade de operações realizadas. 

Segundo Igo e Martim (2006), a pesquisa “Diagnosing the organisational 

culture of an australian engineering consultancy using the competing values 

framework”, identifica a cultura organizacional e de que forma ela é percebida como 

apropriada pelas pessoas envolvidas na empresa. 
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A percepção do ambiente organizacional é feita de forma intuitiva e é 

facilmente percebido o tipo de cultura existente. A cultura organizacional é um 

fenômeno complexo e multifacetado que surge e se desenvolve através da interação 

social entre os membros de uma comunidade. Portanto, não pode ser imposta para 

não provocar resistência, resultando em consequências desagradáveis. 

É reconhecida que a ligação entre uma cultura da empresa e o sucesso 

comercial não é uma relação simples, pois as expectativas dos colaboradores 

podem ser irrealistas. Esta irrealidade pode provocar conflitos e dificultar a interação 

com o ambiente externo.  

Uma organização estruturada na cultura, onde há liberdade de expressão e 

participação dos envolvidos nos processos de decisão, pode promover uma 

verdadeira parceria na solução de problemas e contribuições com melhorias. Desta 

forma, os colaboradores tendem a serem mais pró-ativos e aceitam as 

responsabilidades por aquilo que fazem. A empresa desenvolve uma cultura de 

automotivação, onde a tarefa se torna um desafio a ser cumprido, resultando em um 

ganho produto muito significativo. 

  

2.2.1.2 Quanto à flexibilidade 

 

Lim (2010), em sua tese de doutorado “Organizational flexibility management 

in construction”, declara que a crescente necessidade da flexibilidade organizacional 

surge de uma convergência devido as mudanças da indústria da construção, as 

quais envolvem fatores tais como: demanda da construção, intensa concorrência, 

métodos de aquisição, critérios de desempenho de prestação de serviços a clientes 

e inovações tecnológicas.  Portanto, as empresas de construção têm a ganhar força 

na flexibilidade para serem adaptáveis e sensíveis às mudanças no ambiente de 

negócios em que operam.  É correto afirmar que a flexibilidade e a diversidade são 

necessárias para proporcionar condições favoráveis durante a fase inicial do 

processo criativo das empresas e explorar novas estratégias para a sua 

permanência no mercado.  

A flexibilidade se tornou um atributo que contribui com a capacidade das 

empresas sobreviverem e prosperarem em um ambiente turbulento e imprevisível.  A 

característica de ser flexível, tornou-se tão vital que pode se tornar um fator crítico 

de sucesso de uma organização. 
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Alguns estudos consideram a flexibilidade como uma variável independente 

em relação à eficácia organizacional. No entanto, outros estudos avaliam 

especificamente a influência da flexibilidade sobre as atividades organizacionais 

individuais, assim, se tornando uma variável dependente. Amparado nesse fato, o 

objeto da pesquisa foi identificar os fatores determinantes e suas dimensões, bem 

como explorar como os atributos individuais se inter-relacionam e contribuem para a 

flexibilidade organizacional. 

Os resultados indicam que os principais determinantes que melhoram a 

flexibilidade organizacional são: 

   Funcionários treinados; 

   Visão de futuro; 

   Elevados de recursos na cadeia de suprimentos; 

   Investimento elevado em nível de lideranças; 

Quanto aos determinantes que influenciam na evolução da flexibilidade 

tática, os recursos da cadeia de suprimentos tem um grande impacto.  

Por fim, os resultados indicam que as empresas podem melhorar a sua 

flexibilidade estratégica através da criação e promoção de um ambiente de trabalho 

e visão nos valores compartilhados, dando maior ênfase às iniciativas de intimidade 

com o cliente e controle no custo de risco. 

Lim et al. (2012), em sua pesquisa “Mathematical models for predicting 

organizational flexibility of construction firms in Singapore” procura identificar em 

empresas da construção civil de pequeno e médio porte, as principais dimensões e 

fatores fundamentais da flexibilidade organizacional, assim como os efeitos das  

inter-relações entre os determinantes organizacionais. 

O conceito de flexibilidade possui quatro perspectivas importantes nos 

estudos das organizações: 

    A complexidade do sistema em se adaptar;  

    A perspectiva de aprendizagem organizacional; 

    A visão dos recursos da empresa; 

    A dinâmica do orçamento das empresas. 

As empresas devem gerir potencialmente a flexibilidade organizacional, 

obedecendo a um processo contínuo de desenvolvimento e de gestão de recursos, 

que pode ser influenciada por alguns fatores: 
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   Cultura de aprendizagem organizacional; 

   Estrutura organizacional; 

   Aptidões e comportamento dos colaboradores; 

   Recursos tecnológicos; 

   Recursos da cadeia de abastecimento; 

   Estratégias de negócios. 

Os resultados finais apresentam que a flexibilidade organizacional é um 

conceito multidimensional que compreende: 

   Flexibilidade operacional. 

   Flexibilidade tática; 

   Flexibilidade estratégica. 

Para flexibilidade operacional, os resultados do estudo sugerem que as 

empresas precisam ter poder de decisão para resolverem situações não rotineiras e 

integrar as suas funções internas com empresas externas. 

Para flexibilidade tática, os resultados do estudo sugerem que os 

funcionários devem ser capazes de lidar com múltiplas responsabilidades e a 

empresa deve dar apoio logístico a essas ações. 

Para a flexibilidade estratégica, a conclusão é de que as empresas precisam 

ser capazes de operar de forma eficaz e rentável em diferentes condições de 

mercado. 

Os fatores aptidões e comportamento dos colaboradores, recursos da cadeia 

de abastecimento e estratégias de negócios tem impacto positivo sobre a 

flexibilidade operacional das empresas, flexibilidade tática e flexibilidade estratégica. 

Além disso, descobriu-se que os recursos da cadeia de abastecimento é o único 

fator que tem impacto significativo sobre a flexibilidade operacional e tática.  

O estudo contribui como base de conhecimento na gestão de negócios, 

assim enfatizando os esforços coletivos dos recursos das empresas e estratégias a 

fim de alcançar a flexibilidade organizacional dentro de um ambiente de negócios 

volátil. 
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2.2.1.3 Quanto à forma de gestão 

 

O estudo de Giritli e Oraz (2003), “Leadership styles: some evidence from 

the Turkish construction industry”, explora e compara os estilos de gestão de 

pessoas onde são avaliados os estilos de liderança dos profissionais da construção 

civil na Turquia. Os resultados mostram que o estilo autoritário é o mais frequente e 

são similares entre as lideranças masculinas e femininas. Observou-se também que, 

em um ambiente onde o número de colaboradores masculino é maior, os gestores 

de sexo masculino tendem a serem menos democráticos. Os gestores de níveis 

hierárquicos mais altos possuem um estilo de gestão mais rígido comparados aos 

dos gestores de níveis hierárquicos mais baixos. O que caracteriza que os gestores 

seniores têm um controle mais rigoroso sobre a execução das atividades, pois estão 

extremamente focados na qualidade do produto final, apesar de estabelecer padrões 

elevados, que tendem a fazer o trabalho de delegado, tirando empregos dos 

funcionários quando insatisfeitos. Uma implicação deste fato é que no contexto da 

construção, gerentes seniores tendem a colocar maior ênfase na cultura baseada na 

qualidade. Por outro lado, a diferença detectada entre os dois níveis gerenciais aqui 

estudados pode ser atribuída ao especial de contingência situacional de ambos: a 

estrutura tarefa e as características subordinadas. 

Giritli et al. (2012), no trabalho “The interplay between leadership and 

organizational culture in the Turkish construction sector”, tem como objetivo 

compreender como o estilo de gestão influencia a cultura organizacional nas 

empresas de construção civil da Turquia. 

Os resultados demonstram que os gestores pertencentes a empresas com 

diferentes características culturais tendem a adotar estilos de liderança diferenciados 

que motivam os seus colaboradores a terem sucesso nos negócios. 

Existe uma significativa relação entre específicos tipos de lideranças e 

específicos tipos de cultura.  Durante o ciclo de vida de um projeto é necessário que 

o gestor tenha flexibilidade para ter diversificados estilos de liderança, pois devido à 

globalização, a qual tem grande impacto na construção civil, organizações 

multiculturais buscam fazer os seus negócios. É de grande importância a calibragem 

da cultura local com o estilo de liderança organizacional, visto que são interpretadas 

de formas diferentes conforme a cultura. 
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Independentemente de seus impactos sobre o desempenho da empresa, o 

estudo incidiu apenas sobre o comportamento da liderança em relação à cultura 

organizacional, onde foi considerada a liderança como fator dependente da cultura. 

Segundo o autor, é necessário ainda que outros estudos sejam feitos para 

determinar se a liderança é mais sensível à cultura organizacional e como influencia 

o desempenho da empresa, além de examinar as circunstâncias em que gestores 

das empresas usam os diferentes estilos de liderança. 

 

2.2.1.4. Quanto à formação do pessoal  

 

Os autores Raiden e Dainty (2006), “Human resource development in 

construction organisations an example of a “chaordic” learning organisation?”, 

apresentam um estudo de caso, a avaliação da estratégia de desenvolvimento dos 

recursos humanos sob a análise caórdica em uma obra executada no Reino Unido.  

O modelo caórdico compreende uma organização complexa que opera em 

um ambiente dinâmico assim como as dimensões da aprendizagem e consciência 

organizacional, flexibilidade e a contínua transformação dos recursos humanos. As 

características desse tipo de organização são: 

   A coerência entre a estrutura organizacional formal e cultura informal; 

   As metas organizacionais e necessidades individuais dos funcionários; 

   Trabalho desafiador; 

   O apoio e oportunidades de aprendizagem; 

   Parceria entre a educação profissional, formação formal e informal. 

Na pesquisa, os resultados afirmam que o não investimento no 

desenvolvimento dos recursos humanos é muito questionável, pois a construção civil 

é um dos mais complexos ambientes industriais que tem uma cultura de investir 

muito mais em tecnologia do que em pessoas. O investimento no material humano é 

de extrema importância para o desenvolvimento do setor, pois aumenta 

significativamente sua a capacidade produtiva e competitiva. 

De acordo com Hassam et al. (2005), em sua pesquisa “An empirical study 

of the training needs of site managers within the uk construction Industry”,  verificou-

se que os gestores de obras estão habituados a trabalhar com situações tradicionais 

como planejamento, coordenação, monitoração, controle, etc. Portanto, para que 

seja possível efetivamente realizar a gestão dessas atividades é necessário ter pleno 
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domínio da comunicação, motivação, treinamento em relação as pessoas envolvidas 

nos processos. 

O estudo está concentrado na análise das necessidades de treinamento, 

visto que está diretamente associado com o desempenho das pessoas no seu 

trabalho e quando ele se torna inexiste ou ineficiente, compromete a habilidade para 

realização de funções e atividades.  

Existem três processos de análise de treinamento: 

   Identificar o alcance e a extensão das necessidades de formação de acordo 

com as necessidades de negócio; 

   Especificações precisas das necessidades; 

   Analisar como o nível formação está sendo conduzido, pois deve ser 

realizado conforme os interesses da organização e é característico de cada função.  

A identificação precisa das necessidades de formação dos gestores, assim 

como da equipe como um todo, pode levar a organização a ganhos produtivos e 

financeiros muito mais representativos. 

 

2.2.1.5 Relações humanas  

 

 Na pesquisa de Diaz et al. (2005), “The employment relationship of site and 

Office-based managers in sme cosntruction firms”, investigaram o grau de motivação 

dos gestores de obras e de projetos no ambiente de trabalho. Os resultados do 

estudo apontam que os gestores de obras tendem a estarem menos motivados em 

relação aos gestores de projetos, pois apresentam menos compromisso, menos 

expectativas e satisfação. Isso decorre devido à má distribuição de tarefas e de 

trabalharem em locais distintos e distantes. Essas são as razões que muitas vezes 

dificultam a falta de comunicação entre os gestores, comprometendo o bom 

desenvolvimento dos trabalhos, provocando desmotivação na equipe e a sensação 

de isolamento. 

A cultura organizacional está diretamente relacionada a formação de 

equipes motivadas, pois criar falsas expectativas com relação a carreira, 

remuneração financeira e o não cumprimento de outras promessas podem 

desmotivar a equipe e consequentemente dificultar as relações humanas dentro do 

ambiente organizacional. No entanto, se a organização tiver uma cultura contrária, 
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promoverá colaboradores encorajados a contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento da empresa.  

 

2.2.1.6 Quanto à organização geral das empresas da construção civil 

 

Jaafari (1984), em seu trabalho “Organization and management in 

construction: a new approach”, aborda que com o aumento e a complexidade dos 

projetos, problemas surgiram com a gestão de tecnologias, mão de obra e 

processos. Mediante essas questões, houve a necessidade de um olhar diferente 

para a gestão das informações que cada etapa contemplaria. Uma nova abordagem 

da gestão como um todo se tornou necessária, para que tecnologia e produtividade 

trabalhassem em simetria. Assim como a preocupação com a administração da 

ineficiência organizacional, conflitos de interesses e perda de motivação dos 

colaboradores estão diretamente relacionados ao contexto exposto. 

Outros fatores importantes a serem mencionados seriam a preocupação da 

construção civil em reduzir o desperdício de recursos e trabalhar com processos 

mais previsíveis, a fim de melhorar o seu desempenho, sobrevivência e 

prosperidade no mercado. Essa necessidade gerou-se devido a complexidade dos 

serviços e por se tratar de um segmento multidisciplinar e com rápido crescimento 

devido a globalização do segmento. 

Em última análise, a presença do gestor é de extrema importância para a 

definição dos objetivos da organização, assim como, para o direcionamento das 

atividades e a motivação de toda a equipe, reduzindo desta forma a inércia 

produtiva. 

Zayed et al. (2012), em seu trabalho “A Framework for performance 

assessment of organizations in the construction industry”, declara que, prever o 

desempenho de uma organização é uma forma de identificar os pontos fortes e 

fracos e encontrar soluções para melhorar o seu desempenho e aumentar o lucro. 

Mediante isto, o objetivo do seu trabalho foi identificar e estudar os fatores de 

sucesso e prever o desempenho organizacional, visto as necessidades da 

concorrência globalizada assim como o desempenho financeiro. 

Fatores como lucro e sucesso são considerados os principais motores de 

qualquer organização, portanto alcançar o sucesso depende de muitos elementos os 

quais tem efeito direto sobre o desempenho das organizações.  
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A diversidade e complexidade da construção civil dificulta medir o sucesso, 

mas ajuda a definir os pontos fracos e assim melhorar a sua rentabilidade financeira. 

São nos momentos críticos que se definem os melhores sistemas de monitoramento, 

a fim de se concentrarem os esforços para que os objetivos e metas sejam 

alcançados. No entanto, é perfil da gestão da construção civil concentrar esse 

monitoramento em nível de projetos e pouco concentrar em nível organizacional. 

O desempenho organizacional em relação aos outros concorrentes pode ser 

medido através da: 

   Gestão do mercado; 

   Design de produto e engenharia;   

   Operações de produto; 

   Envolvimento do cliente;  

   Logística e gestão de inventário; 

   Manutenção de produtos; 

   Gestão de negócios; 

   Gestão da tecnologia; 

   Gestão financeira; 

   Gestão de recursos humanos. 

Os seis primeiros são considerados processos operacionais de negócio 

enquanto os demais são processos de negócios de suporte. 

Na prática, os gestores são encorajados a escolher as medidas a partir de 

três categorias: clientes, negócios internos, processos, aprendizado e crescimento, a 

fim de avaliar desempenho da organização. 

Nos países mais desenvolvidos, a indústria da construção civil gera 

indicadores de desempenho, os quais são desenvolvidos a partir das características 

organizacionais, da teoria organizacional e os sete princípios orientadores da gestão 

estratégica os quais são identificados da seguinte forma: 

   Visão; 

   Missão; 

   Metas; 

   Competências essenciais; 

   Recursos do conhecimento; 

   Educação, finanças; 
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   Mercados e competição. 

  Esses fatores podem ser alterados com o tempo e de acordo com as 

questões do ambiente, transformação da indústria e variações na estratégia 

competitiva. 

Em relação ao sucesso das organizações estão identificados onze fatores: 

   Estratégia competitiva; 

   Condições de mercado; 

   Ambiente político; 

   Estrutura organizacional; 

   Aplicações técnicas; 

   Melhorias de funcionários; 

   Aferição ao processo; 

   Feedback e avaliação; 

   Relações inter-organizacionais; 

   Fatores ambientais;  

   Habilidades de gestão e relações; 

  É prudente avaliar caso a caso de cada indicador, a fim de descobrir os seus 

gargalos. Portanto, mediante as situações encontradas é que ações corretivas e 

preventivas devem ser implementadas com o objetivo de reduzir as 

imprevisibilidades e melhorar o desempenho organizacional. 

Alinaitwe et al. (2009), em seu trabalho “Organizational effectiveness of 

ugandan building firms as viewed by craftsmen”, declaram em sua pesquisa a baixa 

produtividade dos profissionais da construção civil em países em desenvolvimento 

devido a ineficácia organizacional, sendo esta, a principal responsável pelos baixos 

índices de produtividade.  

Fatores como a má remuneração financeira, baixo nível de formação técnica 

e pouca participação nas decisões são consideradas os pontos fracos para a 

eficácia organizacional. 

Outro fator importante a ser mencionado, é a alta rotatividade do setor 

proveniente dos prazos de execução da obra, onde os colaboradores trabalham 

temporariamente somente para a conclusão da obra e não podem ter expectativas 

de carreira na empresa. Esses fatores acabam desencorajando o desempenho e a 

produtividade dos trabalhadores.  
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O ganho produtivo acontecerá quando a organização deixar de ver as 

pessoas dentro da área de trabalho como apenas meios de produção e sim, como a 

maior fonte de vantagem competitiva e geradora de recursos financeiros. Mesmo 

que todos os processos sejam mecanizados ainda serão necessários profissionais 

treinados e bem remunerados para apertar o botão. 

Na pesquisa desenvolvida por Kiziltas et al. (2003), “Organizational 

effectiveness in construction a conceptual framework”, os autores fazem uma 

tentativa para explorar o estado atual do conhecimento sobre a eficácia 

organizacional e aplicabilidade dos modelos propostos, principalmente com base em 

metas, sistemas, valores concorrentes e na indústria da construção. Parâmetros 

foram definidos para medir a eficácia organizacional a partir de múltiplas 

perspectivas baseadas na ideia de que organizações que utilizam as estratégias 

adequadas, estrutura, estilo de gestão, cultura e recursos mais adequados para a 

organização, são capazes de atingir os seus objetivos em longo prazo, de acordo 

com os grupos que influenciam dentro do ambiente de negócios. 

Os fatores organizacionais são utilizados durante a construção dos 

processos, as relações com os grupos que influenciam a cadeia de valor de uma 

empresa adaptam-se as alterações no ambiente do macro e podem medir o nível de 

eficácia. 

Dentro desse quadro, os resultados da pesquisa demonstram que a 

capacidade de beneficiar oportunidades de mercado, experiência, resistência da 

cultura, nível de aprendizagem organizacional, capacidades técnicas e financeiras, 

adaptabilidade/flexibilidade para lidar com as mudanças ambientais e a eficácia do 

fluxo de informações são atributos significativos que afetam o nível da eficácia 

organizacional nas empresas de construção. Resultados salientam a importância do 

ambiente macro e assim, monitoram ambiental com atividade de gestão nas 

empresas.  Além disso, a cultura de uma organização é encontrada como parte 

importante para o desenvolvimento estratégico. Da mesma forma, o nível de 

aprendizagem organizacional, o que, em parte, mede a força corporativa, é um dos 

principais determinantes da eficácia organizacional em empresas de construção civil.  

Apesar do estilo de gestão não estar entre os principais fatores 

determinantes da eficácia organizacional, verificou-se que é maior em empresas que 

têm um estilo de gestão profissional, quando comparado com empresas familiares. 
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A pesquisa de Dikemen et al. (2005), “Prediction of organizational 

effectiveness in construction companies”, argumenta que o entendimento da eficácia 

organizacional é de fundamental importância para conquistar o pleno desempenho 

da organização. 

A definição exata da eficácia organizacional é difícil conceituar na indústria 

da construção devido a sua natureza ser baseada em projetos e elevado número de 

partes envolvidas na cadeia de valor da construção e do desempenho dos fatores 

macro ambientais. A pesquisa definiu eficácia organizacional como a seleção e 

utilização de estratégias, estrutura organizacional, cultura, recursos e capacidades 

mais adequadas para o organismo ser capaz de chegar aos seus objetivos a longo 

prazo, considerando a existência da força do macro ambiente, forças e grupos que 

influenciam (concorrentes, clientes, etc.) atuando no ambiente competitivo.  

A eficácia organizacional é encontrada para ser relacionada principalmente, 

às "capacidades" e "cultura" de uma organização, em vez de sua "estrutura" ou 

"estratégias". Os recursos financeiros e as capacidades técnicas, assim como o 

conhecimento organizacional significativamente determinam o nível de eficácia 

organizacional. 

A eficácia organizacional é vista como sendo um pouco maior em empresas 

com estilo de liderança corporativa democrática. Também pode ser encontrada para 

ser maior em empresas que tenham um sistema de gestão profissional, quando 

comparado com empresas familiares.  

Um ponto negativo entre a eficácia organizacional e o processo de 

reestruturação é a defasagem temporal, ou seja, a adequação do período em que a 

reestruturação foi implantada com os dias atuais.  

A eficácia organizacional também está relacionada com a capacidade de 

adaptação. À medida que o nível de flexibilidade aumenta, também aumenta a 

eficácia organizacional. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de fundamentar a metodologia da pesquisa e 

apresentar o conjunto de abordagens, técnicas e procedimentos utilizados no 

estudo. O método que embasa a pesquisa é o Survey. O levantamento será 

realizado para descrever e explicar os fenômenos ocorridos no decorrer do estudo. 

O levantamento de dados será feito através de questionário composto de 

perguntas formuladas para obtenção das informações necessárias para a análise da 

pesquisa. 

 

   3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A classificação definida para essa pesquisa foi formulada empregando-se os 

conceitos apresentados por Gil (2002) como segue:  

   Quanto à natureza: é pesquisa aplicada, pois gera conhecimentos para 

aplicação prática envolvendo verdades. 

   Quanto à forma de abordagem: é pesquisa quantitativa, a forma de coleta 

dos dados é através de questionário. 

   Quanto aos objetivos: é pesquisa exploratória, pois fornece critérios de 

compreensão. 

   Quanto ao método de pesquisa: é pesquisa Survey, quantitativa. 

   Quanto aos procedimentos técnicos: utilização da Análise Descritiva, 

Software SPSS e Correlação de Spearman. 
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa foi estruturada de acordo com as etapas apresentadas na figura 

01. 

 

                              

   

 

                                                     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                                                              Figura 01 
                                                                              Fonte: Autora (2015) 
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Este capítulo apresenta o problema da pesquisa, o procedimento 

metodológico, a coleta e análise dos dados.  

Através da pesquisa bibliográfica é possível construir um arcabouço teórico 

capaz de sustentar a estrutura da pesquisa de forma que seja possível a 

compreensão dos fenômenos ocorridos durante a construção da pesquisa (BERTO; 

NAKANO, 1998). 

 A revisão bibliográfica apresentada no capítulo 2 foi baseada em duas 

partes: Introdução e resumo dos principais trabalhos publicados pertinentes ao tema 

da pesquisa. Os conceitos foram utilizados como alicerce para elaboração do 

questionário e orientação geral dessa pesquisa. 

 

3.3 PLANEJAMENTO SURVEY 

 

Um Survey, segundo Babbie (1999), objetiva funcionar como um mecanismo 

exploratório, aplicado em uma situação de investigação inicial de algum tema, 

buscando não deixar que elementos críticos deixem de ser identificados, 

apresentando novas possibilidades que podem posteriormente ser trabalhadas em 

um Survey mais controlado. 

 

3.3.1 Necessidade das informações 

 

A função da pesquisa é entender a coleta de dados necessária para avaliar, 

mapear e comparar as principais atividades, com intuito de extrair pontos em 

comuns que possam colaborar ou interferir no desempenho organizacional das 

empresas de construção civil.  

 

3.3.2 Definição do número de amostras 

 

O projeto de amostragem é parte do processo da pesquisa, Hair (2005). O 

processo questiona qual é a abordagem da amostra e qual deve ser o seu   

tamanho. 

         As amostras representativas, em geral, são obtidas por meio de 

procedimentos estabelecidos pela definição do público alvo da amostra, escolha da 
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estrutura da amostragem, seleção do método de amostragem, determinação do 

tamanho da amostra e pela implementação do plano de amostragem. 

           

3.3.3 Selecionar método para a coleta de dados 

 

            Para a coleta de dados foi utilizado um questionário elaborado com 23 

perguntas direcionadas a mapear as características organizacionais.  

 

3.3.4 Instrumentos de mensuração 

 

            De acordo com Hair et al. (2005), a mensuração atribui números a uma 

variável de forma a permitir a reflexão das características do fenômeno que está 

sendo medido.  

 

3.3.4.1 Variáveis 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2006), uma variável pode ser definida como 

classificação ou medida, quantidade variável, conceito operacional que expressa 

valores, aspecto, propriedade ou fator, que pode ser distinguido em um objeto que 

pode ser observado, examinado e medido. 

Para melhor analisar as características organizacionais, as variáveis foram 

divididas em 3 grupos:  

1- Variável Independente 

2- Variável dependente 

3- Variável externa 

 

3.3.4.1.1 Variável independente 

 

Conforme a definição de Lakatos e Marconi (2006), variável independente é 

aquela que exerce influência sobre outra variável, determinando ou afetando o 

resultado observado na segunda, com precisão e regularidade. É geralmente 

manipulada pelo pesquisador em seus experimentos, a fim de procurar estabelecer a 

sua relação e influência sobre o resultado de um fenômeno observado. O quadro 03 
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especifica os fatores e as variáveis que compõem o grupo de variáveis 

independentes desta pesquisa. 

 

                                     Grupo de variáveis independentes 

Fatores Variáveis 

 
 

Estrutura 

-Nível de centralização da estrutura 
organizacional 
-Nível de formalização dos cargos e 
funções. 
- Nível de formalização das atividades e 
processos. 
- Nível de hierarquização. 

 
 

Forma de gestão 

- Estilo de gestão da empresa. 
- Nível de controle exercido sobre as 
atividades e funcionários. 
- Nível de Integração entre os processos. 
- Grau de autonomia dos funcionários. 

 
Formação de pessoal 

- Média de horas de treinamento/ano. 
- Nível de formação dos funcionários. 
- Nível de polivalência dos funcionários. 

Quadro 03: Grupo de variáveis independente  
Fonte: Autora (2015) 

 

3.3.4.1.2 Variável dependente 

 

Conforme a definição de Lakatos e Marconi (2006), a variável 

dependente resume-se nos fenômenos ou fatores explicados ou identificados por 

serem influenciados ou determinados pela variável independente. É o elemento que 

surge, se altera ou desaparece quando o investigador introduz, modifica ou remove 

a variável independente. 

No contexto da pesquisa, a variável independente é o que antecedente a 

variável dependente. Os cientistas procuram fazer previsões acerca do 

comportamento das variáveis dependentes com base no aspecto das variáveis 

independentes, e, de maneira inversa, podem desejar aclarar um determinado fato 

ou fenômeno (variável dependente), por meio da identificação do acontecimento 

(variável independente) que o ocasionou. O quadro 04 especifica os fatores e as 

variáveis que compõem o grupo de variáveis dependentes desta pesquisa. 
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                                                  Grupo de variáveis dependentes 

Fatores Variáveis 

 
 
 

Relações humanas (clima organizacional) 

- Nível de cooperação entre os funcionários. 
- Nível de interação entre os funcionários 
(troca de informações). 
- As relações entre funcionários 
formais/informais 

 
 
 

Crescimento 

- Quadro de funcionários nos últimos 3 
anos. 
- Nível de investimento em tecnologias e 
equipamentos nos últimos 3 anos. 
- Taxa de crescimento da empresa nos 
últimos três anos. 

 
 
 
 
 

Flexibilidade 

- Capacidade da empresa em se adaptar as 
mudanças do seu mercado. 
- Protagonismo em relação a seguir as 
tendências de mercado ou antecipar-se as 
mudanças. 
- Tempo de resposta da empresa as 
demandas de mercado (novos produtos, 
certificações, tecnologias diferenciadas, 
etc). 

Quadro 04: Grupo de variáveis dependente  
Fonte: Autora (2015) 

 

3.3.4.1.3 Variáveis externas 

 

Certo (1993), conclui que os fatores que podem ocorrer externamente 

(oportunidades ou riscos) são bem difíceis de serem tratados, porque surgem sem a 

interferência da empresa, mas provocam impacto sobre ela. Geralmente, estes 

fatores são aqueles ligados à política, economia, globalização, mercado externo e 

muitos outros, sendo então importante obter: informações sobre os mesmos; 

antecipar-se as mudanças; criar ações capazes de interagir com eficiência sobre 

estes fatores determinantes e buscar constantemente o conhecimento e a interação 

com o meio, a fim de obter soluções práticas frente aos obstáculos que certamente 

surgirão. 

Para Oliveira (2009), as variáveis externas podem ser:  

1- Quanto aos clientes;  

2- Quanto à definição e as peculiaridades do mercado; 

3- Quanto aos aspectos básicos da indústria ou setor no qual a empresa 

está inserida;  

4- Quanto aos concorrentes;  

5- Quanto aos fornecedores. 
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No quadro 05 estão relacionadas as variáveis externas usadas nessa 

pesquisa. 

Grupo de variáveis externas 

Fatores Variáveis 

 

Clientes 

- Quantidade de clientes. 
- Taxa de retorno dos clientes. 
- Importância da marca. 
 

Quadro 05: Grupo de variáveis externas  
Fonte: Autora (2015) 

 

3.3.5 Desenvolvimento do questionário 

 

O questionário é um instrumento científico empregado para reunir dados por 

meios de perguntas direcionadas e ordenadas ao fenômeno que está sendo medido.  

A sua elaboração é baseada nas variáveis que interferem na estrutura do que se 

pretende saber, de tal forma que seja possível avaliar no entrevistado 

comportamentos, opiniões, sentimentos e o meio o qual está inserido, Selltiz (1974). 

            Os objetivos da aplicação do questionário estão voltados na economia do 

tempo que se tem ao agrupar dados de forma rápida e precisa permitindo ao 

entrevistado liberdade de expressão e redução do falseamento nas respostas.  

(LAKATOS; MARCONI, 2006; MONTGOMERY; RUNGER, 2003). O questionário foi 

composto por três etapas: 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                              Figura 02: Etapas do questionário 
                                              Fonte: Autora (2015) 

 

 

 

3. Características da 

organização 

1. Identificação do perfil da 

Organização 

2. Características do 

ambiente concorrencial 
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3.3.5.1 Identificação do perfil da organização 

 

 

Esta etapa foi subdividida em duas partes, onde a primeira identifica a 

organização pesquisada e a segunda o perfil do entrevistado.  

A identificação da organização aborda os dados: ano de fundação, cidade e 

estado, número de funcionários, tipo de constituição (limitada, SA capital aberto, 

estatal, SA capital fechado, capital misto ou outro), tipo de administração (familiar, 

profissional, mista ou outro), tipo de certificação; e característica das empresas 

entrevistadas como: em que tipo de empreendimento a empresa trabalha; quantas 

obras já foram entregues; em quantas obras a empresa está trabalhando 

atualmente. 

Conforme a figura 03, o perfil do entrevistado aborda: tempo de empresa; 

cargo ocupado (direção, gerência, chefia, supervisão, engenharia, operação, estágio 

ou outro); e área em que trabalha (administrativa, comercial, financeira, contábil, 

recursos humanos, produção, tecnologia da informação, meio ambiente, logística, 

qualidade, engenharia/desenvolvimento ou outro).  
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                Figura 03: Identificação do perfil do entrevistado 

                Fonte: Autora (2015) 

 

3.3.5.2 Características do ambiente concorrencial 

 

            Nesta etapa são abordadas as características do ambiente concorrencial, as 

quais classificam o seu comportamento de acordo com a sua escala de intensidade. 

São abordadas características tais como: quantidade atual de clientes, taxa de 

retorno dos clientes para novas negociações e importância da marca para os 

consumidores, como mostra a fig.04. 
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Figura 04: Características do ambiente concorrencial 
Fonte: Autora 
 

A seguir serão descritas as variáveis relativas as características do ambiente 

concorrencial contidas no questionário. 

 

3.3.5.2.1 Quantidade atual de clientes 

 

A quantidade atual de clientes está relacionada com o número que cada 

empresa da construção civil possui. 

      

3.3.5.2.2 Taxa de retorno dos clientes 

 

             A taxa de retorno de clientes é o percentual de clientes que voltam a fazer 

negócios com a empresa. Abreu (1996), enfatiza a importância do relacionamento 

empresa-cliente no pós-venda como forma de manter os clientes satisfeitos após a 

compra e diminuir o efeito da dissonância cognitiva, aumentando a probabilidade de 

recompra, reconhecendo os clientes como indivíduos e ocasionar situações de 

“recuperação de serviço” (transformar reclamações dos clientes em oportunidade 

para superar suas expectativas). É importante que a empresa atue de forma ativa e 

se antecipe ao cliente, procurando saber sua satisfação com o produto adquirido, 

assim garantindo o seu retorno para aquisição de novos produtos.  

 

3.3.5.2.3 Importância da marca 

 

A importância da marca é o valor relativo que o cliente atribui a determinada 

marca. É a forma como a empresa é identificada no mercado e deve assegurar  a 

integridade e a confiabilidade conquistada ao longo dos anos. Portanto, a definição 

do posicionamento do negócio e de suas vantagens sobre a concorrência são 
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fatores decisivos à declinação do cliente em relação a aquisição de  uma 

determinada marca.  

 

3.3.5.3 Características da organização 

 

Nesta etapa são abordadas uma série de características organizacionais as 

quais classificam o ambiente em que a empresa atua, de acordo com a sua escala 

de intensidade. São abordadas características, tais como: nível de centralização da 

estrutura organizacional, nível de formalização dos cargos e funções, nível de 

formalização das atividades e processos, nível de hierarquização, estilo de gestão 

da empresa, nível de controle exercido sobre as atividades e funcionários, nível de 

integração entre os processos, - grau de autonomia dos funcionários, média de 

horas de treinamento/ano, nível de formação dos funcionários, nível de polivalência 

dos funcionários, nível de cooperação entre os funcionários, nível de interação entre 

os funcionários (troca de informações), as relações entre funcionários 

formais/informais, quadro de funcionários nos últimos 3 anos, nível de investimento 

em tecnologias e equipamentos nos últimos 3 anos, taxa de crescimento da empresa 

nos últimos três anos, capacidade da empresa em se adaptar as mudanças do seu 

mercado, protagonismo em relação a seguir as tendências de mercado ou antecipar-

se as mudanças e tempo de resposta da empresa as demandas de mercado (novos 

produtos, certificações, tecnologias diferenciadas, etc.) conforme mostra a fig.05. 
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Parte 3 – Características da organização 

Uma série de características organizacionais é apresentada a seguir. Para cada uma destas características classifique o ambiente em que a empresa atua, de acordo com a escala de 

intensidade. 

4 Qual o nível de centralização da estrutura organizacional da empresa?  

 

Centralizada 1 2 3 4 5 6 7 Descentralizada 

5 Qual o nível de formalização dos cargos e funções da empresa?  

 

Sem formalização 1 2 3 4 5 6 7 Totalmente formalizada 

6 Como você classifica o estilo de gestão da empresa?  

 

Autocrática  1 2 3 4 5 6 7 Democrática 

7 Qual a quantidade de horas de treinamento que os funcionários recebem durante 

um ano?  

 

Sem treinamento 1 2 3 4 5 6 7 Média superior a 12 dias/ano 

8 Qual o nível de formalização das atividades e processos?  

 

Sem formalização 
(Realizada de maneira 
intuitiva) 

1 2 3 4 5 6 7 Totalmente formalizada 

(Padronização total dos 

processos) 
9 Qual o grau de autonomia dos funcionários?  

 

Sem autonomia 1 2 3 4 5 6 7 Autonomia total 

10 Qual o grau de especialização (polivalência) dos funcionários?  

 

Realiza uma única 

atividade 

1 2 3 4 5 6 7 Multi-atividades 

11 Qual o nível de hierarquização da empresa?  

 

Sem hierarquia 1 2 3 4 5 6 7 Muito hierarquizada 

12 Qual o nível de integração entre os processos? 

 

Baixo 1 2 3 4 5 6 7 Muito alto 

13 Qual a taxa de crescimento da empresa nos últimos três anos?  

 

Zero 1 2 3 4 5 6 7 > 20% a.a. 

14 Qual o nível de formação dos funcionários?  

 

Sem formação 1 2 3 4 5 6 7 Maioria com nível superior e 

pós-graduação  

15 Qual o nível de cooperação entre os funcionários?  Sem cooperação 1 2 3 4 5 6 7 Cooperação total 

16 Qual o nível de interação entre os funcionários (troca de informações formais e 

informais)?  

Sem troca de 

informações 

1 2 3 4 5 6 7 Intensa troca de informações 

17 Qual o nível de controle exercido sobre as atividades e/ou funcionários?  

 

Sem nenhum controle 1 2 3 4 5 6 7 Controle Intensivo 

Figura 05: Características da organização 
Fonte: Autora (2015) 
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Parte 3 – Características da organização 

Uma série de características organizacionais é apresentada a seguir. Para cada uma destas características classifique o ambiente em que a empresa atua, de acordo com a escala 

de intensidade. 

18 O quadro de funcionários dos últimos três anos:  

 

Diminuiu muito 

(<50%) 

1 2 3 4 5 6 7 Aumentou muito (>50%) 

19 Qual o nível de investimentos em tecnologias e equipamentos realizados nos 

últimos três anos?  

Nenhum 1 2 3 4 5 6 7 Muito elevado 

(reconfiguração total 

produtos, processos e 

equipamentos) 20 Qual o tempo de resposta da empresa as demandas do mercado (novos 

produtos, certificações, tecnologias diferenciadas, etc.)?  

Muito lento 1 2 3 4 5 6 7 Muito rápido 

21 Qual é a capacidade da empresa em se adaptar às mudanças do seu 

mercado/ambiente?  

Nenhuma  1 2 3 4 5 6 7 Forte capacidade de 

adaptação 

22 Com relação a sua empresa você diria que:  Segue a tendência 

do mercado 

1 2 3 4 5 6 7 Antecipa-se às mudanças 

23 As relações entre funcionários ocorrem com mais frequência de forma:  Formal 1 2 3 4 5 6 7 Informal 

Figura 05: Características da organização 
Fonte: Autora (2015) 
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A seguir serão descritas as variáveis relativas as características 

organizacionais contidas no questionário. 

 

3.3.5.3.1 Nível de centralização da estrutura organizacional 

 

A centralização é expressa com o nível de intensidade em que as 

informações são concentradas em um cargo ou em um departamento e a forma de 

como o poder é compartilhado dentro da organização, (HALL, 2004).   

 

3.3.5.3.2 Nível de formalização dos cargos e funções/atividades e processos 

 

Para Vasconcellos (1989), a estrutura formal é aquela expressa em forma de 

organogramas e manuais os quais descrevem os níveis de autoridade e 

responsabilidade dos vários departamentos e seções. Vários são os fatores que 

concorrem para tornar inviável a premissa de que as organizações operam somente 

através da estrutura formal. As principais são:  

 É praticamente impossível elaborar um conjunto de normas que cubra todas 

as possíveis situações;  

    Há necessidade de soluções rápidas para responder a situações críticas;  

    Características do fator humano com respeito à liderança e objetivos 

pessoais influem de maneira intensa na operação da estrutura. 

 

3.3.5.3.3 Estilo de gestão da empresa. 

 

O estilo de gestão pode ser compreendido como a reunião de conceitos, 

princípios, métodos e técnicas adotados na prática administrativa, empregados pela 

liderança da organização para atingir metas e objetivos previamente planejados 

(BELLUZZO, 2005). 

 

3.3.5.3.4 Média de horas de treinamento/ano 

 

Conforme Dutra (2009), o treinamento é o aperfeiçoamento de desempenho, 

que prepara o colaborador para as inovações tecnológicas e as constantes 
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mudanças no mercado. O treinamento deve ser aplicado mediante a qualquer 

necessidade de evolução do colaborador.  

 

3.3.5.3.5 Grau de autonomia dos funcionários 

 

  O grau de autonomia dos funcionários está relacionado a abrangência de 

suas decisões na realização de suas atividades. De acordo com Jubram (2012), 

funcionários autônomos são aqueles que através das suas capacidades e 

discernimento são capazes de ponderar o que é melhor fazer em cada situação, sem 

estarem presos às regras pré-estabelecidas.  

 

3.3.5.3.6 Nível de polivalência dos funcionários 

 

            O nível de polivalência dos funcionários reflete a variedade de tarefas que 

cada um pode realizar. Falzon e Sauvagnac (2007) argumentam que o trabalhador 

polivalente deve estimular toda a sua capacidade cognitiva e aperfeiçoar seus 

conhecimentos diariamente para melhor servir a produção em constante 

transformação, levando também a necessidade de integração das capacidades e 

competências diversas. Entretanto, a polivalência deve ser analisada com critério, 

pois ela submete o trabalhador a novas cargas intensas de atividades e funções 

resultando na incidência de estresse do trabalhador em relação ao seu trabalho.  

 

3.3.5.3.7 Nível de hierarquização 

 

  Segundo Morgan (1996), hierarquia é o poder do superior sobre o 

subordinado, o qual caminha do topo para a base da organização. Essa ligação 

deve ser usada como veículo de comunicação e de tomada de decisão. Portanto, 

esse estilo de gestão está presente em muitas organizações ditas modernas. O nível 

de hierarquização exprime a quantidade de camadas de poder que estão sob os 

funcionários. 
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3.3.5.3.8 Nível de integração entre os processos 

 

            O nível de integração entre processos “mede” a interdependência entre eles. 

Conforme Caetani et al. (2013), o desempenho de uma organização depende das 

escolhas que a administração faz em relação aos objetivos da empresa, estrutura, 

distribuição de atividades, coordenação, comunicação e atribuição de 

responsabilidades e autoridade. A integração das decisões do contexto possibilita 

identificar a visão da gestão funcional e por processos. Esses aspectos estão 

diretamente relacionados a cultura organizacional.  

 

3.3.5.3.9 Taxa de crescimento da empresa nos últimos três anos 

 

  A taxa de crescimento reflete o aumento do tamanho da empresa no que diz 

respeito ao faturamento ou porte. Ele tem sido crescente com o aquecimento do 

setor da construção civil nos últimos anos, com destaque para o setor residencial 

devido aos incentivos de financiamento do governo federal. 

 

3.3.5.3.10 Nível de formação dos funcionários 

 

  O nível de formação dos funcionários reflete a sua educação formal e 

competências profissionais. No âmbito da construção civil, Grandi (1985) afirma que 

a formação profissional dos operários ocorre durante a execução das obras, em 

decorrência das relações de trabalho entre operários mais qualificados como 

mestres e encarregados e operários menos qualificados como serventes e 

ajudantes.  

 

3.3.5.3.11 Nível de cooperação entre os funcionários 

 

            O nível de cooperação expressa a colaboração e a ajuda mútua na 

realização das atividades. A utilização de grupos e equipes no ambiente de trabalho 

vem sendo muito utilizada por grandes empresas do mundo todo, com o objetivo de 

melhorar o desempenho e a cooperação entre seus funcionários (SOTO,2008).  
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3.3.5.3.12 Nível de interação entre os funcionários (troca de informações) 

 

O nível de interação está associado a troca de informações entre eles para a 

realização das atividades. Para Ponchirolli (2002), é preciso aumentar o valor da 

organização através do conhecimento e da informação contida no bem mais preciso 

que são os colaboradores. Essa prática precisa não só ser desenvolvida, mas 

também estimulada através das equipes auto gerenciáveis. 

  

3.3.5.3.13 Nível de controle exercido sobre as atividades e funcionários 

 

            O nível de controle exercido sobre os funcionários é expresso por regras e 

ações que restringem o espaço para tomada de decisão própria do indivíduo na 

execução de suas atividades. Quanto maior o empreendimento, maior é a 

necessidade de controles rigorosos devido a complexidade das atividades 

envolvidas, pois as organizações necessitam de um controle amplo dos seus 

processos, para que possam analisar controlar, prever e planejar o seu desempenho 

ao longo da sua existência. 

 

3.3.5.3.14 Quadro de funcionários nos últimos 3 anos 

 

  Representa o número de funcionários que são efetivamente contratados pela 

empresa. 

                 

3.3.5.3.15 Nível de investimento em tecnologias e equipamentos nos últimos 3 anos 

 

  De acordo com conte (2009), para ganhar competitividade na construção 

civil, a inovação está relacionada a ganhos de produtividade, qualidade e 

desempenho para o cliente e possibilidade de redução de custos. Por isso existe a 

necessidade de se criar uma cultura de inovação no setor, na qual as empresas de 

qualquer porte passem a investir mais em tecnologia da informação e metodologias 

de gestão da produção. 

  No Brasil, segundo Martins e Barros (2003), a abertura do mercado no início 

dos anos 90 contribuiu para a evolução do setor da construção na medida em que 

permitiu às empresas construtoras a importação de produtos e tecnologias. Além 



60 
 

disso, a estabilidade econômica do primeiro período do plano real e a elevação do 

custo da mão de obra devido ao ganho dos trabalhadores incentivou as construtoras 

a pensar na tecnologia como ferramenta de competitividade. Nesse período, 

diversas empresas construtoras investiram na modernização dos meios de 

produção, observando a crescente industrialização nos canteiros. 

 

3.3.5.3.16 Tempo de resposta da empresa as demandas de mercado (novos 

produtos, certificações, tecnologias diferenciadas, etc.) 

 

O tempo de resposta da empresa as demandas de mercado são as 

respostas que a empresa oferece ao seu mercado por meio de novos produtos, 

aquisição de certificações, uso tecnologias diferenciadas, etc. De acordo com 

Petenate e Bacic (2006), com o crescimento da concorrência, o setor da construção 

foi forçado à introduzir novos conceitos e técnicas dentro das empresas. A 

manutenção e o aumento da competitividade tiveram como alicerce a minimização 

de custos e a inovação em produtos. Para tanto, as empresas tornaram mais 

enxutas suas estruturas, desenvolveram arranjos organizacionais mais flexíveis, 

redefiniram as relações com os fornecedores, procuraram aperfeiçoar os fluxos 

logísticos e aumentaram o ritmo de lançamentos de novos produtos adequados as 

necessidades e a demanda do mercado. 

 

3.3.5.3.17 Capacidade da empresa em se adaptar as mudanças do seu mercado 

 

A capacidade da empresa em se adaptar as mudanças do seu mercado 

reflete a habilidade da empresa em identificar as demandas do ambiente e 

respondê-las adequadamente. Na percepção de Robbins (2005), para uma empresa 

ser grande no futuro ou permanecer na liderança, deve ser flexível e ser aberta a 

mudanças, ao estimulo de inovações, e muitas vezes para que isso aconteça é 

preciso mudar a mentalidade e cultura da organização. Portanto, na organização do 

futuro as mudanças devem ser institucionalizadas (NADLER e TUSHMAN, 2000).  
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3.3.5.3.18 Protagonismo em relação a seguir as tendências de mercado ou 

antecipar-se as mudanças. 

 

O protagonismo em relação ao mercado está na capacidade da empresa 

antecipar-se as mudanças de mercado no lugar de segui-las. Segundo De Paula 

(2007), é fundamental para o sucesso da organização que um ambiente em 

constantes mudanças e contínua reformulação esteja totalmente integrado com as 

informações do seu meio.  

 

3.3.5.3.19 As relações entre funcionários formais/informais 

 

O tipo de relações entre funcionários são a forma como elas ocorrem: de 

maneira formal ou informal. Na percepção de Costa (2011), grupos formais são 

aqueles que são definidos pela estrutura da organização, com atribuições de 

trabalho que estabelecem tarefas. Nesta situação, o comportamento das pessoas é 

estipulado e dirigido em função das metas organizacionais. 

                                                                           

3.4 REALIZAÇÃO DO TESTE PILOTO 

 

            Foram distribuídos 5 questionários para pessoas ocupantes de cargos 

relevantes em empresas de construção civil, os quais responderam as questões de 

forma satisfatória, não demonstrando a necessidade de alterar a formulação das 

perguntas. 

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário impresso e um 

questionário eletrônico desenvolvido no google docs.  

 

3.5.1 Aplicação do questionário 

 

A aplicação do questionário foi realizada no período entre novembro de 2013 

e julho de 2014.  
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O questionário foi aplicado a um universo de 125 empresas de construção 

civil que atuam em Curitiba e região. 

 

3.5.2 Compilação dos dados 

            Os dados foram agrupados em uma base de dados do SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) e posteriormente segmentados e tratados. 

 

3.5.3 Avaliação da qualidade da mensuração 

 

            Este item será avaliado no capítulo 4, onde serão compilados os dados e 

avaliados de forma isolada, a fim de obter um diagnóstico exato de cada item 

pesquisado no questionário. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
            Para a análise dos dados foram utilizados somente os questionários 

preenchidos corretamente de acordo com os padrões estipulados para essa 

pesquisa. As respostas foram lançadas em um banco de dados do Microsoft Office 

Excel 2013 e posteriormente foram tratadas e analisadas pelo SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Para corresponder aos objetivos da pesquisa, as 

informações receberam intervenção estatística da Análise descritiva e correlação de 

Spearman. 

     

3.6.1  SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

 

            O SPSS é um dos softwares mais utilizados em função de ser uma poderosa 

ferramenta que viabiliza as análises necessárias a este estudo, com níveis de 

confiabilidade adequados. A flexibilidade do software ao trabalhar com variável 

nominal, ordinal ou numérica foi o fator decisivo na escolha de sua utilização, pois a 

pesquisa trabalha com diversidade de dados. O SPSS permitiu a aplicação dos 

métodos análise descritiva e correlação de Spearman, técnicas de estatística 

multivariada, que possibilitou a sintetização das informações a um número menor de 

fatores.  
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A flexibilidade deste software para trabalhar com variáveis nominais, ordinais 

ou numéricas na entrada de dados foi relevante para sua escolha, uma vez que a 

base de dados desta pesquisa é bastante diversa (MAROCO, 2003; BISQUERRA et 

al., 2007). No SPSS, a análise de dados ocorre em quatro etapas conforme sugerido 

por Maroco (2003), na figura 06.  

 

                                                      Figura 06: Etapas para Análise dos dados no SPSS 
            Fonte: Maroco (2003). 

 

3.6.2 Análise descritiva 

 

            Segundo Hair  et al. (2005), através da análise descritiva é possível, a partir 

da avaliação de um conjunto de respostas, obtermos algumas descobertas iniciais e 

descrever e analisar as características ou relações entre os fenômenos analisados.  

Para a realização da análise descritiva, as respostas foram obtidas por meio 

dos questionários aplicados e posteriormente sintetizados no Microsoft Excel 2013, 

onde gerou-se um banco de dados através de planilha e gráficos para melhor 

análise dos resultados. Conforme Guedes (2005) e Milone (2004), os gráficos são os 

formatos visuais de apresentação dos dados, empregados para representar um 

fenômeno, de forma a produzir uma impressão mais rápida, para destacar 

tendências expressadas por meio de números ou estatísticas. 
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3.6.3 Correlação de Spearman 

 

             Com o objetivo de verificar as associações entre as características 

organizacionais das empresas do setor da construção civil, e em função dos dados 

estarem em uma escala ordinal, foi utilizado coeficiente de correlação de Spearman 

para esta análise. O coeficiente de correlação é uma medida que avalia o grau de 

relação entre duas variáveis. No entanto, não requer a suposição que a relação 

entre as variáveis seja linear e nenhum pressuposto que a distribuição dos dados 

seja normal. 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES 

 

                Este capítulo apresentou a metodologia e os procedimentos utilizados para a 

condução deste trabalho. O capítulo 4 compreende a análise dos dados.  
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4  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

             Este capítulo descreve o tratamento da base de dados e as análises 

subsequentes. 

 

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

             Foram coletados 134 questionários entre o período de novembro de 2013 e 

julho de 2014 em empresas localizadas em Curitiba/PR e região metropolitana com 

o ramo de atividades voltadas diretamente à construção civil, mas de segmentos 

distintos assim denominados no gráfico 01. 

 

 

                                       Gráfico 01: Setor de atuação 
                                   Fonte: Autora (2015) 

 

             Do total, 41,6% da amostra correspondem a construtoras que atuam no 

segmento residencial, 14,4% de construtoras que atuam no ramo de infra-estrutura, 

13,6% de empresas que atuam no ramo de execução de edificações industriais, 

comerciais e outras edificações não residenciais. 16,8% das empresas atuam no 

ramo de serviços especializados, que compreende os serviços de demolição e 

preparação do terreno, instalações elétricas e hidráulicas, obras de acabamento, 

fundações, administração de obras, dentre outros.  

 Os outros 13,6% da amostra são representados pelas empresas 

classificadas como construção industrializada, responsáveis pela fabricação de 

estruturas pré-moldadas em concreto armado (estruturas pré-moldadas, vigas, 

estacas, postes, dormentes, aduelas e galerias) e/ou pela fabricação de artefatos de 
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cimento para uso na construção (blocos, pavers, lajotas, guias, bloquetes, meio-fios, 

tubos e manilhas, etc.).     

             Foram validados 125 questionários, os demais (09) por pertencerem a 

empresas públicas ou atuarem em setores distintos, tornaram-se inviáveis os 

agrupamentos em algum dos segmentos pré-definidos e foram descartados. 

            Quanto ao porte da empresa, a amostra pode ser classificada da seguinte 

forma: 29,6% são micro, 20,8% são pequenas, 17,6% são grande, 16% são medias 

empresas e 16% não responderam essa informação conforme mostra o gráfico 02.  

 

 

                                    Gráfico 02: Porte da empresa 
                                    Fonte: Autora (2015) 

 

             Quanto ao tipo de administração, a amostra pode ser classificada da 

seguinte forma: 44% das empresas são consideradas familiares, 48% possuem 

administração profissional e os 8% restantes, administração mista conforme mostra 

o gráfico 03.  

 

 

                                       Gráfico 03: Tipo de Administração 
                                   Fonte: Autora (2015) 
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            Em relação ao ano de fundação, pode-se dizer no gráfico 04, que 21,6% da 

amostra é composta por empresas fundadas até 1980. 39,6%, por empresas 

fundadas no período compreendido entre os anos de 1980 e 2000 e 24,8% por 

empresas relativamente novas, fundadas a partir de 2001. 14,4% das empresas 

avaliadas não informaram o ano de fundação.  

 

 

                                       Gráfico 04: Ano de fundação 
                                   Fonte: Autora (2015) 

 

Para a questão relativa ao tipo de constituição, os resultados da amostra 

indicam no gráfico 05 que, 78,4% das empresas são do tipo limitadas, 10,4% são 

S/A de capital fechado, 4,8% S/A de capital aberto, 1% S/A de capital misto e os 

5,4% restantes são classificadas como outros.  

 

 

                                              Gráfico 05: Tipo de Constituição 
                                         Fonte: Autora (2015) 

 

4.1.1 Perfil dos entrevistados 

Quanto à área de atuação do respondente na estrutura da organização a 

amostra ficou concentrada, conforme mostra o gráfico 06, nas áreas de engenharia e 
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desenvolvimento 64,8%, administrativa 18,4%, produção e outros com 5,6% e 

comercial 2,4 %.  

 

 

                                       Gráfico 06: Área de atuação 
                                   Fonte: Autora (2015) 

 

Em relação ao cargo ocupado pelo respondente, a maior concentração é de 

engenheiros 29,6%, diretores 19,2%, gerentes das empresas 13,6%. Em seguida 

vêm os estagiários 7,2%, arquitetos 6,4%, coordenadores 6,4%. Auxiliares, trainees, 

assessores, analistas, técnicos, operadores e outros somam 17,6% da amostra 

como observa-se no gráfico 07.  

 

 

                                       Gráfico 07: Cargo ocupado pelo respondente 
                                   Fonte: Autora (2015) 
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O tempo de atuação dos respondentes na empresa varia entre um a sete 

anos.18,4 % dos respondentes não sinalizaram resposta a esta questão conforme 

mostra o gráfico 08.  

 

 

                                               Gráfico 08: Tempo de atuação na empresa 
                                          Fonte: Autora (2015) 

 

4.2 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS 

 

            O objetivo desta etapa é investigar as características organizacionais das 

empresas que compõe a amostra. Os dados obtidos pelo questionário estão 

relacionados nas variáveis que refletem as características das organizações obtidas 

através do uso de escalas de diferencial semântico, com intervalo variando entre um 

(1) a sete (7). Essas variáveis foram divididas em 3 grupos homogêneos e 7 fatores 

para facilitar a análise (como mostra o quadro 06). O grupo das variáveis 

independentes é formado pelos fatores, estrutura, forma de gestão e formação 

pessoal. O grupo das variáveis dependentes é formado por características que 

supostamente são resultado de uma configuração organizacional anteriormente 

definida. Este grupo é formado pelos seguintes fatores: relações humanas, 

crescimento e flexibilidade. Finalmente, o último grupo é formado por variáveis 

externas a organização. Este grupo possui apenas um fator, clientes. Com o auxílio 

do software SPSS (Social Package for the Social Sciences) foi possível analisar o 

comportamento dessas variáveis e assim verificar qual seu impacto nas 

características das empresas do setor da construção. 
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Características organizacionais 

Grupo Fator Variável 

 
 
 
 
 

Variáveis 
independentes 

 
Estrutura 

- Nível de centralização da estrutura organizacional 
- Nível de formalização dos cargos e funções. 
- Nível de formalização das atividades e processos. 
- Nível de hierarquização. 

 
Forma de 
Gestão 

- Estilo de gestão da empresa. 
- Nível de controle exercido sobre as atividades e 
funcionários. 
- Nível de Integração entre os processos. 
- Grau de autonomia dos funcionários. 

Formação de 
pessoal 

- Média de horas de treinamento/ano. 
- Nível de formação dos funcionários. 
- Nível de polivalência dos funcionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis 
dependentes 

Relações 
humanas (clima 
organizacional) 

- Nível de cooperação entre os funcionários. 
- Nível de interação entre os funcionários (troca de 
informações). 
- As relações entre funcionários formais/informais 

 
 

Crescimento 

- Quadro de funcionários nos últimos 3 anos. 
- Nível de investimento em tecnologias e 
equipamentos nos últimos 3 anos. 
- Taxa de crescimento da empresa nos últimos três 
anos. 

 
 
 

Flexibilidade 

- Capacidade da empresa em se adaptar as mudanças 
do seu mercado. 
- Protagonismo em relação a seguir as tendências de 
mercado ou antecipar-se as mudanças. 
- Tempo de resposta da empresa as demandas de 
mercado (novos produtos, certificações, tecnologias 
diferenciadas, etc). 

 
Variáveis externas 

 
Clientes 

- Quantidade de clientes  
- Taxa de retorno dos clientes 
- Importância da marca 

 Quadro 06: Características organizacionais 
 Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.1  Análises das variáveis independentes 

 

             O grupo das variáveis independentes é formado por características 

organizacionais que são fixadas por decisão de cada empresa. Ele é subdividido em 

estrutura, forma de gestão, formação de pessoal.  

 

4.2.1.1 Análises das variáveis relacionadas à estrutura 

 

            O fator estrutura é formado por 4 variáveis: Nível de centralização da 

estrutura organizacional, nível de formalização dos cargos e funções, nível de 

formalização das atividades e processos e nível de departamentalização. 
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4.2.1.1.1 Nível de centralização da estrutura organizacional 

 

             Segundo Almeida e Pereta (2008), delegar poderes aos colaboradores é 

saudável para a estrutura organizacional, pois permite que os mesmos se 

responsabilizem pelas suas decisões e os gestores descentralizem as informações e 

o controle das atividades. Com isso pode-se chegar a ter não mais empregados, 

mas sim como muitas empresas atualmente gostam de chamar “sócios” ou 

colaboradores verdadeiramente autônomos.  

            O gráfico 09 apresenta o nível de centralização da estrutura organizacional 

da empresa. Os dados mostram que há uma clara centralização da estrutura nas 

empresas de construção. Os valores são concentrados na parte superior do gráfico. 

                                                            
 Nível de Centralização 

 
                                           Gráfico 09: Nível de centralização 
                                       Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.1.1.2 Nível de formalização de cargos e funções. 

 

             De acordo com Wagner III e Hollenbeck (2000), a formalização é o processo 

de planejar regulamentos e padrões que possam ser utilizados para controlar o 

comportamento organizacional. O termo também se refere à documentação 

produzida pelo processo de planejamento. Logo, formalização é o meio de 

desenvolver padrões escritos necessários para a coordenação via padronização. 

            O gráfico 10 mostra o nível de formalização de cargos e funções. A partir 

dele, é possível observar que as empresas do setor da construção civil possuem 

cargos e funções bem formalizados devido a concentração da resposta entre os 

valores 4 a 6 observados na escala. 

 

 



72 
 

  Nível de formalização de cargos e funções 

 
                                          Gráfico 10: Nível de formalização de cargos e funções 
                                      Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.1.1.3 Nível de formalização de atividades e processos 

 

             Para Hall (1984), a formalização evidencia o uso de normas e 

procedimentos usadas para administrar as adversidades enfrentadas pela 

organização. Uma empresa pode apresentar alto grau de formalização se suas 

normas forem altamente restritivas e seus procedimentos altamente formalizados. Já 

um baixo grau de formalização pode ser caracterizado por pouco ou nenhum 

procedimento estabelecido. Neste caso, os membros da organização utilizam seu 

próprio critério para lidar com a situação.  

             O gráfico 11 mostra o nível de formalização de atividades e processos. A 

partir dele é possível observar que as empresas pesquisadas apresentam um nível 

de formalização elevado, pois conforme observa-se no gráfico, as respostas estão 

concentradas entre os valores 3 a 6 da escala. Em função dos dados, as empresas 

do setor da construção podem ser caracterizadas por possuírem atividades e 

processos bem formalizados.                         

                           
                                    Formalização de atividades e processos 

 
                                          Gráfico 11: Formalização de atividades e processos 
                                      Fonte: Autora (2015) 
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4.2.1.1.4 Nível de hierarquização  

 

            O nível de hierarquização das empresas observado no gráfico 12, mostra 

que as empresas do setor têm uma predisposição a serem mais hierarquizadas. A 

concentração dos valores nas escalas 4 a 6 demonstram essa característica. O nível 

de hierarquização tem uma maior concentração das respostas no valor 5 da escala. 

 
Nível de hierarquização 

 
                                       Gráfico 12: Nível de hierarquização 
                                      Fonte: Autora (2015) 

 

            O quadro 07 apresenta as estatísticas mais significativas para o conjunto de 

variáveis que formam o fator “estrutura”. Através desses resultados foi possível 

observar o comportamento do conjunto variáveis e realizar uma análise comparativa 

entre elas. Assim, foi possível constatar que, a variável nível hierarquização 

apresentou uma diferença interquartil menor que as demais variáveis mostrando que 

a hierarquização elevada é uma característica marcante das empresas da 

construção. A centralização da estrutura e a formalização de atividades e processos, 

também são significativas no setor. Entretanto, há uma dispersão maior entre as 

empresas do setor. A centralização é elevada, mas existem empresas onde a 

descentralização na estrutura prevalece. 
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Fatores quanto a estrutura 

 Nível de 
Centralização 

Nível de 
Formalização 
de cargos e 

funções 

Formalização 
de atividades e 

processos 

Hierarquização da 
empresa 

Dados 
validados 

125 125 122 124 

Dados 
perdidos 

1 1 4 2 

Mediana 2 4 5 5 

Mínimo da 
escala 

1 1 1 1 

Máximo da 
escala 

7 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 

 
1,00 
2,00 
4,00 

 
3,00 
4,00 
6,00 

 

 
3,00 
5,00 
6,00 

 
4,00 
5,00 
6,00 

Diferença 
interquartil 

 
3,00 

 
3,00 

 
3,00 

 
2,00 

Quadro 07: Fatores quanto à estrutura 
Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.1.2 Análises das variáveis relacionadas a forma de gestão 

            As variáveis associadas ao fator “forma de gestão” foram definidas como: 

Estilo de gestão, nível de autonomia dos funcionários, nível de integração dos 

processos e nível de controle sobre as atividades dos funcionários. 

 

4.2.1.2.1  Estilo de Gestão 

 

            Armistead et al. (1999), articula que a gestão de negócios se altera conforme   

os resultados da inserção da gestão dos processos nas respectivas organizações e 

de acordo com a influência exercida sobre a efetividade organizacional e o 

atendimento das expectativas de desempenho das diversas partes interessadas 

            No gráfico 13, foi possível observar que a maior parte das empresas do setor 

da construção civil tendem a apresentam um estilo de gestão mais autocrático. A 

autocracia ocorre onde o poder é mais concentrado em uma única pessoa ou em 

pequeno grupo. 
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          O valor 1 (um) corresponde a um estilo autocrático e o valor 7 (sete) a um 

estilo democrático. As respostas estão agrupadas entre os valores 2 e 5 da escala.                                 

                                                     
                                                         Estilo de gestão 

 
                                      Gráfico 13: Estilo de gestão 
                                      Fonte: Autora (2015) 
 
 

4.2.1.2.2  Grau de autonomia dos funcionários 

 

É importante salientar que para formar equipes auto gerenciáveis é preciso 

criar bases para que isso aconteça, e saber que não é qualquer funcionário que se 

adaptará a esse modelo, pois muitas pessoas simplesmente não gostam de tomar 

decisões, preferem apenas obedecer (BLANCHARD et al 1996).  

De acordo com o gráfico 14, foi possível observar que as empresas 

apresentam um elevado grau de autonomia dos funcionários. A escala utilizada varia 

de 1 (sem autonomia) até 7 (autonomia total). Os valores obtidos se concentram 

entre 4 e 6. É possível observar que há uma queda abrupta da autonomia a partir do 

valor 5. Isso mostra que há autonomia, mas ela é limitada a um patamar.                  

                                       
                                           Nível de autonomia dos funcionários 

 
                                     Gráfico 14: Nível de autonomia dos funcionários 
                                     Fonte: Autora (2015) 
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4.2.1.2.3 Nível de integração entre os processos 

 

Heckscher (2007) aborda a importância de expansão dos processos para 

além das fronteiras das organizações, associando parceiros externos capazes de 

agregar conhecimento para o negócio. Embora estejam presentes em todo tipo de 

empresa, os processos de negócio nem sempre estão “visíveis” para os integrantes, 

e mesmo gestores, o que acaba por afetar sua capacidade de atingir objetivos.  

No gráfico 15, verifica-se que grande parte das organizações pesquisadas 

apresentam um alto nível de integração entre os processos. Os dados concentrados 

entre as escalas 4 a 6 corroboram com essa análise. O alto nível de integração é 

decorrente, provavelmente, da interdependência e da natureza sequencial das 

atividades da construção. 

           
                                             Nível de integração dos processos 

 
                                       Gráfico 15: Nível de integração dos processos 
                                       Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.1.2.4 Nível de controle exercido sobre as atividades dos funcionários. 

 

De acordo com Tubino (2000), em um sistema produtivo, ao serem definidas 

suas metas e estratégias, faz-se necessário formular planos para atingi-las, assim 

como o controle das ações dos recursos humanos sobre os recursos físicos, sempre 

realizando o acompanhamento das atividades desenvolvidas, permitindo a correção 

de prováveis desvios. 

 A partir do gráfico 16 pode-se observar que a maioria das empresas 

possuem controle intensivo sobre as atividades dos funcionários. A escala utilizada 

vai de nenhum controle (1) a controle intensivo (7).  

Os resultados estão concentrados entre os níveis 4 a 6, com destaque para 

o valor 5.         
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                                                     Controle sob a atividade dos funcionários 

 
                               Gráfico 16: Controle sob a atividade dos funcionários 
                                     Fonte: Autora (2015) 

 

            O quadro 08 apresenta um resumo do comportamento das variáveis que 

representam a “forma de gestão” das empresas do setor da construção. Neste 

grupo, as variáveis relacionadas com a autonomia do funcionário, a integração entre 

processos e o controle sobre as atividades dos funcionários apresentaram uma 

diferença interquartil pequena. Isso mostra que estas variáveis são bem 

características do setor e apresentam uma maior homogeneidade entre as 

empresas. Assim, pode-se afirmar que as empresas do setor da construção civil 

apresentam um alto grau de integração de seus processos. Além disso, elas tentam 

buscar um equilíbrio entre um elevado grau de autonomia para os funcionários com 

um alto nível de controle das atividades dos mesmos. Cabe destacar que nenhuma 

empresa respondeu que não há nenhum controle sobre as atividades dos 

funcionários. O controle das atividades é inerente ao setor. 

Fatores quanto a forma de gestão 

 Estilo de 
gestão  

Autonomia dos 
funcionários 

Integração 
dos 

processos 

Controle sobre as 
atividades dos 
funcionários 

Dados 
validados 

125 124 123 124 

Dados perdidos 1 2 3 2 

Mediana 4,00 4,00 5,00 5,00 

Mínimo da 
escala 

1 1 1 2 

Máximo da 
escala 

7 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 

 
2,00 
4,00 
5,00 

 
3,00 
4,00 
5,00 

 

 
4,00 
5,00 
6,00 

 
4,00 
5,00 
6,00 

Diferença 
interquartil 

 
3,00 

 
2,00 

 
2,00 

 
2,00 

Quadro 08: Fatores quanto à forma de gestão 
Fonte: Autora (2015) 
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4.2.1.3 Análises das variáveis relacionadas à formação de pessoal 

 

            O fator formação de pessoal é composto por 3 variáveis: média de horas de 

treinamento por ano, nível de formação dos funcionários e nível de polivalência dos 

funcionários. 

 

4.2.1.3.1 Média de horas de treinamento 

 

             Segundo Chiavenato (2004), o treinamento possibilita que os colaboradores 

contribuam positivamente para os resultados do negócio, tornando-se rentável para 

a organização. A ação contribui representativamente com o crescimento intelectual 

dos participantes.  

                 O gráfico 17 apresenta a distribuição da quantidade de horas de 

treinamento. Ele mostra que há pouco investimento no nível de qualificação dos 

colaboradores. Os dados revelam esse comportamento, mediante a concentração 

dos valores entre os valores 1 a 4 da escala. 

                                             
                                                   Quantidade de horas de treinamento 

 
                                     Gráfico 17: Quantidade de horas de treinamento 
                                     Fonte: Autora (2015) 
 
 

 4.2.1.3.2 Nível de formação dos funcionários 

 

             Para Abramat (2009), o desempenho profissional dos trabalhadores está 

diretamente ligado com o nível de formação profissional, pois através dela é possível 

desenvolver as competências necessárias para executar tarefas e tomar decisões. 

             O nível de formação dos funcionários é caracterizado no gráfico 18. A escala 

utilizada oscila entre sem formação (1) a maioria com nível superior e pós-graduação 

(7). Os valores estão concentrados entre os níveis 2 e 5, com destaque para o valor 
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4. O que caracterizam o nível de formação entre baixa e média formação. A baixa 

formação representa uma característica bem marcante do setor da construção civil. 

                                               

  Nível de formação dos funcionários 

 
                                          Gráfico 18: Nível de formação dos funcionários 
                                      Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.1.3.3 Nível de polivalência dos funcionários 

 

             No gráfico 19, foi possível observar que a maior parte das empresas do 

setor da construção civil apresentam uma forte tendência para a multifuncionalidade 

dos profissionais. As respostas estão agrupadas entre os valores 4 e 7 da escala e 

ratificam essa análise. 

 

 Nível de polivalência dos funcionários 

 
                                         Gráfico 19: Nível de polivalência dos funcionários 
                                     Fonte: Autora (2015) 

 

           O quadro 09 apresenta um resumo do comportamento das variáveis que 

representam a “formação pessoal” das empresas do setor da construção. Neste 

grupo, as variáveis relacionadas com o nível de formação dos funcionários e nível de 

polivalência, apresentaram uma diferença interquartil pequena. Isso evidencia que o 

nível de formação baixo e o nível de polivalência alto dos funcionários é uma 
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peculiaridade do setor. Além disso, a média de horas de treinamento apresenta 

pouco investimento. Desta forma, as empresas do setor da construção civil 

provavelmente apresentam desenvolvimento mais lento mediante ao quadro 

exposto. É importante destacar também que nenhuma empresa respondeu que não 

há nenhum investimento em qualificação profissional. Dessa forma, há necessidade 

de investimento em qualificação profissional para estabelecer uma base para a 

implantação de novas formas de gestão. 

 

Fatores quanto à formação pessoal 

 Média de 
horas de 

treinamento 

Nível de 
formação dos 
funcionários 

Nível de polivalência 
dos funcionários 

Dados validados 125 124 124 

Dados perdidos 1 2 2 

Mediana 3,00 4,00 5,00 

Mínimo da escala 1 1 1 

Máximo da escala 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 

 
2,00 
3,00 
5,00 

 
3,00 
4,00 
5,00 

 
4,00 
5,00 
6,00 

Diferença interquartil 3,00 2,00  
2,00 

        Quadro 09: Fatores quanto à formação pessoal 
        Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.2 Análises das variáveis dependentes 

 

Conforme a definição de Lakatos e Marconi (2006), a variável dependente 

resume-se nos fenômenos ou fatores explicados ou identificados, por serem 

influenciados ou determinados pela variável independente. É o elemento que surge, 

se altera ou desaparece quando o investigador introduz, modifica ou remove a 

variável independente. 

O grupo das variáveis dependentes é formado por características 

organizacionais às quais ocorrem em consequência de decisões tomadas pela 

empresa em relação ao seu modo de se organizar e funcionar. Essas variáveis são 

subdivididas em relações humanas, crescimento e flexibilidade. 
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4.2.2.1 Análises das variáveis relacionadas a relações humanas 

 

            O fator estrutura é formado por 3 variáveis: Nível de cooperação entre os 

funcionários, nível de interação entre os funcionários e as relações entre 

funcionários formais e informais. Ele está associado ao “clima organizacional”. 

 

 4.2.2.1.1 Nível de cooperação entre os funcionários 

 

Gasparetto (2007) argumenta que, a qualidade do trabalho realizado em 

grupos e com equipes são diferentes, tanto na qualidade de seus resultados quanto 

na atitude esperada por seus membros. Nessas relações, a escolha de papéis a 

serem exercidos por seus membros (líder, facilitador, operacionalizador, entre 

outros) parte da iniciativa do próprio grupo e oscila de acordo com a necessidade 

dos diferentes contextos e demandas enfrentados por esse grupo em prol do seu 

bem comum.  

Os dados mostram no gráfico 20, que há uma clara concentração de valores 

entre as escalas 5 e 6 caracterizando a cooperação dos funcionários de forma 

positiva. 

 

Nível de cooperação dos funcionários 

 
                                     Gráfico 20: Nível de cooperação dos funcionários 
                                     Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.2.1.2 Nível de interação entre os funcionários (troca de informações) 

 

De acordo com Rezende et al. (2000), a informação deve ser compartilhada 

com todos os integrantes da equipe através de mecanismos de comunicação que 

viabilizem a comunicação. A principal utilização da informação é para a tomada de 
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decisões. Por isso, a qualidade de informação pode determinar o acerto das 

decisões tomadas. A informação com qualidade para a tomada de decisões deve ser 

precisa, oportuna e completa.  

O gráfico 21 apresenta o nível de interação dos funcionários. Ele mostra que 

há um grande nível de cooperação entre os funcionários das empresas do setor. 

Este gráfico tem uma correlação com o gráfico 12, nível de cooperação dos 

funcionários. Ambos apresentam as mesmas concentrações de valores entre as 

escalas 5 e 6. 

 

    Nível de interação dos funcionários 

 
                                       Gráfico 21: Nível de interação dos funcionários 
                                       Fonte: Autora (2015) 

 

 4.2.2.1.3 As relações entre funcionários formais/informais 

 

             Ferreira et al. (1996), considera em seu trabalho, que o desempenho e a 

interação de um grupo é mediada não só pelas características da tarefa 

(complexidade, interdependência) mas também pelas variáveis ambientais, pela 

própria estrutura do grupo e pela natureza das características individuais dos seus 

membros. Essa interação pode potencializar as vantagens e reduzir vários 

inconvenientes organizacionais. 

             No gráfico 22, apresenta o modo de relações entre funcionários. Ele varia de 

formal para informal. Pode-se observar que as relações apresentam uma tendência 

de serem mais informais entre os colaboradores. Destacando os valores 

concentrados na escala 4 que representa um nível intermediário nas relações 

(formais/informais). 
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  Modo de relações entre funcionários 

 
                                     Gráfico 22: Modo de relações entre funcionários 
                                     Fonte: Autora (2015). 
 

             O quadro 10 apresenta um resumo do comportamento das variáveis que 

representam as “relações humanas” nas empresas do setor da construção. Neste 

grupo são relacionadas as variáveis, nível de cooperação entre os funcionários, nível 

de interação entre os funcionários e as relações entre funcionários formais e 

informais. Foi possível observar que os desenvolvimentos das variáveis 

apresentaram certa semelhança entre si. O que evidencia certa homogeneidade dos 

relacionamentos. Eles são caracterizados pela forte cooperação e interação entre os 

indivíduos, e privilegiando as relações informais.        

           

                                      Fatores quanto as relações humanas 

 Nível de 
cooperação entre 
os funcionários 

Nível de interação 
entre os funcionários 

(troca de informações) 

As relações entre 
funcionários formais 

e informais 

Dados validados 120 123 123 

Dados perdidos 6 3 3 

Mediana 5,00 5,00 5,00 

Mínimo da escala 1 1 1 

Máximo da escala 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 
 
 

 
4,00 
5,00 
6,00 

 
4,00 
5,00 
6,00 

 
4,00 
5,00 
6,00 

Diferença 
interquartil 

 
2,00 

 
2,00 

 
2,00 

Quadro 10: Fatores quanto as relações humanas                                        
Fonte: Autora (2015) 
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4.2.2.2 Análises das variáveis relacionadas ao crescimento da empresa 

 

            O fator “crescimento da empresa” é avaliado por 3 variáveis: quadro de 

funcionários nos últimos 3 anos, nível de investimento em tecnologias e 

equipamentos nos últimos 3 anos e taxa de crescimento da empresa nos últimos 3 

anos. 

 

4.2.2.2.1 Quadro de funcionários nos últimos 3 anos 

 

             O gráfico 23 mostra o crescimento do quadro de funcionários no período de 

2011 a 2104. Os valores variam de “diminuiu muito (<50%)” até aumentou muito 

(>50%)”. Os dados mostram uma tendência ao aumento significativo do quadro de 

funcionários para a maioria das empresas.  

 

  Crescimento do quadro de funcionários 

 
                                     Gráfico 23: Crescimento do quadro de funcionários 
                                     Fonte: Autora (2015). 

 
 
4.2.2.2.2 Nível de investimento em tecnologias e equipamentos nos últimos 3 anos 

 

Para Pozzobon et al. (2004), a utilização de equipamentos adequados 

melhora as condições ergonômicas e contribui para a ruptura da ideia de improviso e 

desperdício. A transformação e adequação de máquinas e dispositivos técnicos 

levam a uma melhoria da qualidade dos processos e consequentemente dos 

produtos. A busca pelo aumento da produtividade e do lucro da empresa levam à 

análise e avaliação dos postos de trabalho e desenvolvimento.  

  No gráfico 24, é possível observar que o nível de investimentos em 

tecnologias e equipamentos é bem expressivo. Os valores concentrados entre os 
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valores 4 a 7 escalas demostram esse comportamento. Estes dados têm correlação 

compatível com a taxa de crescimento das empresas no mesmo período. 

                
 
                        Nível de investimento em tecnologias e equipamentos 

 
                                      Gráfico 24: Nível de investimento em tecnologias e equipamentos 
                                  Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.2.2.3 Taxa de crescimento da empresa nos últimos três anos 

 

             No gráfico 25 é apresentada a taxa de crescimento da empresa onde 

verifica-se o seu desenvolvimento no período de 3 anos. Observa-se que as 

concentrações dos valores são significativas entre nos valores 5 e 7 da escala o que 

caracteriza uma significativa evolução. 

 

                                                     Taxa de crescimento da empresa 

 
                                     Gráfico 25: Taxa de crescimento da empresa 
                                     Fonte: Autora (2015) 
 
 

            O quadro 11 apresenta um resumo do comportamento das variáveis que 

representam o “crescimento” das empresas do setor da construção. Neste grupo são 

relacionadas as variáveis, quadro de funcionários nos últimos 3 anos, nível de 

investimento em tecnologias e equipamentos nos últimos 3 anos e a taxa de 
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crescimento da empresa nos últimos 3 anos. Percebe-se a similaridade do 

comportamento das variáveis quanto à evolução no mesmo período.  

                                                    Fatores quanto ao crescimento 

  
Crescimento 
do quadro de 
funcionários 

Nível de 
investimentos em 

tecnologias e 
equipamentos 

Taxa de 
crescimento da 

empresa 
 

Dados validados 121 121 120 

Dados perdidos 5 5 6 

Mediana 5,00 5,00 5,00 

Mínimo da escala 1 1 1 

Máximo da escala 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 

 
4 
5 
6 

 
3,5 
5 
6 

 
4 
5 
6 

 
Diferença interquartil 

 
2,00 

 
2,50 

 
2,00 

        Quadro 11: Fatores quanto ao crescimento 
        Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.2.3 Análises das variáveis relacionadas a flexibilidade 

             O fator flexibilidade é formado por 3 variáveis: capacidade da empresa em 

se adaptar as mudanças do seu mercado, protagonismo em relação a seguir as 

tendências de mercado ou antecipar-se as mudanças e tempo de resposta da 

empresa as demandas de mercado (novos produtos, certificações, tecnologias 

diferenciadas, etc.). 

 

4.2.2.3.1 Capacidade da empresa em se adaptar as mudanças do seu mercado 

 

  Galhano e Nakata (2011) declaram que implementar novas estruturas 

organizacionais com mais agilidade e com as vantagens do planejamento e 

participação, resulta em organizações mais competitivas e inovadoras no mercado. 

   O gráfico 26 apresenta o gráfico capacidade da empresa em se adaptar as 

mudanças. Portanto, observa-se que as empresas pertencentes à construção civil 

possuem capacidade razoável de se adaptar a novas situações. Esta tendência 

pode ser uma consequência do tempo de resposta das empresas as demandas do 

mercado. 
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                                       Capacidade da empresa a se adaptar as mudanças 

 
                                    Gráfico 26: Capacidade da empresa a se adaptar as mudanças 
                                    Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.2.3.2 Protagonismo em relação a seguir as tendências de mercado ou antecipar-

se as mudanças 

 

              Na perspectiva de Hoss et al. (2010), no momento em que o mercado se 

define, a organização não será pega de surpresa, tendo que adaptar suas ações de 

forma apressada para se ajustar as mudanças, se definir as possibilidades de rumos 

para aguardá-las. Portanto, qualquer situação futura, dentre as quais os gestores 

presumiram que pudessem acontecer, serão assimiladas com mais tranquilidade, 

pois já pensaram sobre ela, antes mesmo de acontecer, ou seja, criaram cenários. O 

que significa que a estratégia pensada como a mais apropriada se encontrava 

traçada, e a organização poderá utilizá-la conforme o plano de ação, com os ajustes 

que se fizerem necessários.  

             O protagonismo em relação ao mercado está representado no gráfico 27.  

Baseado na concentração de valores entre as escalas 4 e 5 observa-se que as 

empresas seguem as tendências do mercado e estão preocupadas em anteciparem-

se as mudanças.                                                         

                                                  Protagonismo em relação ao mercado 

 
                               Gráfico 27: Protagonismo em relação ao mercado 
                                     Fonte: Autora (2015). 
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4.2.2.3.3 Tempo de resposta da empresa as demandas de mercado (novos 

produtos, certificações, tecnologias diferenciadas, etc.) 

 

O gráfico 28 apresenta o tempo de resposta as demandas de mercado 

(novos produtos, certificações, tecnologias diferenciadas, etc.). Percebe-se que um 

número representativo de empresas apresenta posição média de resposta para 

rápida na escala. Esta tendência pode ser justificada pelo aumento da 

competitividade entre empresas concorrentes. 

 

                                           Tempo de resposta as demandas de mercado 

 
                                     Gráfico 28: Tempo de resposta as demandas de mercado 
                                      Fonte: Autora (2015). 

 

O quadro 12 apresenta um resumo do comportamento das variáveis que 

representam a “flexibilidade” das empresas do setor da construção. Neste grupo são 

relacionadas as variáveis, capacidade da empresa em se adaptar as mudanças do 

seu mercado, protagonismo em relação a seguir as tendências de mercado ou 

antecipar-se as mudanças e tempo de resposta da empresa as demandas de 

mercado (novos produtos, certificações, tecnologias diferenciadas, etc.). 

Percebe-se que a variável “capacidade da empresa em se adaptar a 

mudanças” apresenta uma diferença interquartil pequena. Essa reação demonstra 

uma particularidade do setor que apresenta um nível de formação dos funcionários 

que varia de muito baixo para médio. Dessa forma, é possível afirmar que, o setor 

preocupa-se em adaptar-se as mudanças e o tempo de resposta poderia suprir essa 

necessidade com maior velocidade se os níveis de formação cultural dos 

colaboradores fossem mais elevados.  
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                                              Fatores quanto à flexibilidade 

 
Capacidade da 
empresa a se 

adaptar as 
mudanças 

 

Protagonismo 
em relação ao 

mercado 
 

Tempo de resposta 
as demandas de 

mercado 
 

Dados validados 121 123 122 

Dados perdidos 5 3 4 

Mediana 5,00 4,00 4,00 

Mínimo da escala 1 1 1 

Máximo da escala 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 

 
4 
5 
5 

 
3 
4 
5 

 
3 
4 
5 

Diferença interquartil 1,00 2,00 2,00 

       Quadro 12: Fatores quanto à flexibilidade 
       Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.3 Análises das variáveis externas 

 

            Segundo Teixeira et al (2007), as variáveis externas são mudanças que 

acontecem no ambiente externo ao da organização e que podem representar 

ameaças ao desenvolvimento do plano estratégico ou oportunidade de 

melhoramento. Essas mudanças podem ser percebidas principalmente nos campos 

da economia, política, social, cultural, demográficas, tecnológicas e outras. É através 

das variáveis externas que é possível estabelecer uma análise externa e medir o 

impacto de cada uma destas, na vida saudável de uma empresa.  

 

4.2.3.1 Clientes 

 

  O fator clientes é formado por 3 variáveis: Quantidade de clientes, taxa de 

retorno dos clientes e importância da marca. 

 

4.2.3.1.1 Quantidade de Clientes 

 

  O gráfico 29 apresenta a quantidade de clientes. Esse número varia de 

pequeno para médio. Portanto, observa-se grande concentração de valores nas 

escalas 3 a 5, o que afirma essa análise.  
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                                                               Quantidade de clientes 

 
                               Gráfico 29: Quantidade de clientes 
                                     Fonte: Autora (2015). 

 

4.2.3.1.2 Taxa de retorno dos clientes 

 

               A taxa de retorno dos clientes em novas negociações é observada no gráfico 

30 o qual, apresenta variação média para grande. Observa-se essa reação, devido a 

concentração de valores na escala 4 que é decrescente à escala 7. 

 

  Taxa de retorno dos clientes 

 
                                          Gráfico 30: Taxa de retorno dos clientes 
                                      Fonte: Autora (2015) 

 

4.2.3.1.3 Importância da marca 

 

             A importância da marca da empresa para os seus consumidores está 

representada no gráfico 31. Observa-se que essa percepção varia de pouca 

importância (com valores relevantes) para muito importante (com valores ainda mais 

significativos). Os agrupamentos dos valores estão entre as escalas 1 a 7, o que 

ratifica essa análise. 

 

 



91 
 

Importância da marca 

 
                                Gráfico 31: Importância da marca 
                                       Fonte: autora (2015) 

 

             O quadro 13 apresenta um resumo do comportamento das variáveis que 

representam os “clientes” das empresas do setor da construção. Neste grupo são 

relacionadas as variáveis, quantidade de clientes, taxa de retorno dos clientes e 

importância da marca. Percebe-se que a variável “importância da marca” apresenta 

uma significativa diferença interquartil. Essa desigualdade afirma que, essa variável 

é que define a aquisição de produtos e serviços para o consumidor. 

                                                          Fatores quanto a clientes 

 Quantidade 
de clientes 

 

Taxa de retorno 
dos clientes 

 

 
Importância da marca 

 
 

Dados validados 123 122 124 

Dados perdidos 3 4 2 

Mediana 4,00 4,00 5,00 

Mínimo da escala 1 1 1 

Máximo da escala 7 7 7 

Quartil 
25 
50 
75 

 
3,00 
4,00 
5,00 

 
4,00 
4,00 
6,00 

 
3,00 
5,00 
7,00 

Diferença interquartil  
2,00 

 
2,00 

 
4,00 

        Quadro 13: Fatores quanto a clientes 
        Fonte: Autora (2015). 

 

 4.3 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ENTRE AS VARIÁVEIS     

ORGANIZACIONAIS  

 

             A adoção de uma escala ordinal requer a utilização do coeficiente de 

correlação de Spearman para avaliar as relações entre as características 

organizacionais das empresas do setor da construção civil. O coeficiente de 
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correlação é uma medida do grau de relação entre duas variáveis. O coeficiente de 

correlação Spearman, denominado pela letra grega ρ (rho), não requer a suposição 

que a relação entre as variáveis seja linear e nenhum pressuposto que a distribuição 

dos dados seja normal. Este coeficiente apresenta uma variação entre -1 e +1. O 

valor 0 (zero) significa que não há relação, o valor 1 indica um índice de relação 

perfeita e o valor -1 também indica uma relação perfeita, mas de ordem inversa 

(neste caso quando uma das variáveis apresenta índices de crescimento, a outra 

diminui). Quanto mais próximo estiver de +1 ou -1, mais forte é a associação entre 

as duas variáveis. 

            Como base nas recomendações para análise do valor dos coeficientes de 

correlação proposta por Hair et al. (2005), a análise da intensidade das correlações 

neste trabalho será baseada nos seguintes critérios: 

1.   Correlação de ± 0,01 até ± 0,20 – força de associação leve quase 

imperceptível (representada pela cor branca); 

2.   Correlação de ± 0,21 até ± 0,40 – força de associação pequena, porém 

definida (representada pela cor verde claro até ± 0,34 e verde escuro acima deste 

valor); 

3.   Correlação de ± 0,41 até ± 0,70 – força de associação moderada 

(representada pela cor amarela e laranja para valores maiores que ± 0,5); 

4. Correlação de ± 0,71 até ± 0,90 – força de associação alta (representada 

pela cor vermelha). 

A correlação com significância de P = 0,05 e P = 0,01, ou seja, 5% e 1%, 

são representadas por um ou dois asteriscos respectivamente após cada coeficiente 

de correlação da tabela. A significância reflete a confiabilidade dos resultados. A 

significância será o primeiro requisito para qualificar as correlações.  

Para análises das características organizacionais versus ela mesma, estão 

representadas na tabela 01 se têm os seguintes resultados: das 253 interações 

entre as variáveis verifica-se que 97 (38 %) são consideradas força de associação 

leve, quase imperceptível, 136 (54%) são consideradas força de associação 

pequena, porém definida, 19 (8%) são consideradas força de associação moderada 

e apenas 1 (0,4%) é considerada de associação alta. Desta forma, verifica-se uma 

correlação predominantemente pequena, porém definida entre as características 

organizacionais. 
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4.3.1 Centralização 

 

            O efeito da centralização é negativo sobre praticamente todas as variáveis 

relacionadas as características organizacionais. O aumento da centralização afeta 

negativamente a capacidade da empresa em se adaptar (-0,237) e o tempo de 

resposta as demandas de mercado (-0,221). Além disso, ela está associada a baixa 

formalização de cargos e funções (-0,279), baixa formalização de atividades e 

processos (-0,245), a pouca autonomia de funcionários (-0,319) e a redução das 

horas de treinamento (-0,267). A centralização ainda leva a um estilo de gestão 

autocrático (-0,483). 

 

4.3.2 Nível de formalização de cargos e funções 

 

O nível de formalização de cargos e funções parece ter um efeito positivo 

sobre a estrutura de gestão (nível de controle 0,304, integração dos processos 

0,364, autonomia 0,278, interação entre funcionários 0,242) e a resposta da 

empresa a suas demandas de mercado (0,431). Ela promove uma maior integração 

entre os processos (0,364), aumenta a demanda por treinamentos (0,391) e exige 

uma maior hierarquização da empresa (0,487). 

 

4.3.3 Nível de formalização das atividades e processos 

 

O nível de formalização das atividades e processos está associado a um 

maior nível de controle sobre os funcionários (0,456). Ele reflete também numa 

maior quantidade de horas de treinamento (0,384), maior interação entre os 

funcionários (0,392) e na necessidade de investimentos em tecnologias e 

equipamentos (0,391). Estas relações mostram que a busca de mais integração dos 

processos gera a necessidade de mais treinamento e investimento em 

equipamentos e tecnologias, e por consequência, promove a interação entre os 

funcionários. 
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4.3.4 Nível de hierarquização 

 

             O nível de hierarquização está associado diretamente à formalização de 

cargos e funções (0,487). A hierarquização leva a uma “fragmentação” maior das 

funções da empresa. A formalização dos cargos e funções permite uma definição 

mais clara das responsabilidades e autoridade de cada indivíduo. Isso permite 

manter a coesão da organização mesmo com uma maior hierarquização 

(fragmentação) das funções. Outro efeito de destaque da hierarquização é a 

importância dada a “marca” da empresa (0,349). Isso é provavelmente resultado de 

que a hierarquização permite definir setores com funções específicas de marketing 

ou atendimento ao cliente, que reforcem este aspecto. 

 

4.3.5 Estilo de gestão 

 

             O estilo de gestão varia de autocrático a democrático. A primeira 

constatação é que o estilo autocrático está fortemente correlacionado com a 

centralização (-0,483). Por outro lado, o estilo mais democrático parece ser um 

estímulo à cooperação (0,344) e interação entre os funcionários (0,350). Além disso, 

ele leva claramente a empresa a benefícios relacionados a capacidade da empresa 

em se adaptar as mudanças (0,469) e seu tempo de resposta as demandas de 

mercado (0,349).  

 

4.3.6 Nível de controle sobre os funcionários 

 

             O nível de controle sobre os funcionários aparentemente desperta para uma 

maior necessidade de cooperação (0,403) e integração entre eles (0,459). Afeta 

também o investimento em equipamentos e tecnologias (0,360) e acaba refletindo 

positivamente na capacidade da empresa em se adaptar a mudanças. Ele está 

relacionado ao nível de formalização de atividades e processos (0,456) e ao nível de 

formalização de cargos (0,304). Na medida em que os processos se tornam mais 

formalizados e organizados, o nível de controle sobre os funcionários também se 

torna maior. 
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4.3.7 Nível de integração dos processos 

 

             O nível de integração dos processos tem uma relação importante com a 

formação (0,290) e a quantidade de treinamento dos funcionários (0,333). Ele 

também está relacionado com a formalização de cargos e funções (0,364), 

formalização de atividades e processos (0,339) e nível de controle exercido sobre os 

funcionários (0,324). A integração é resultado de um esforço de organização da 

empresa que se reflete em um maior protagonismo (0,329) e um menor tempo de 

resposta da empresa em relação ao mercado (0,388). 

 

4.3.8 Autonomia 

 

             A autonomia está em oposição à centralização (-0,319) e alinhada com um 

estilo de gestão mais democrático (0,339). Além disso, um maior nível de autonomia 

dos funcionários parece ser sustentado por uma maior formação dos funcionários 

(0,366) e reflete diretamente na cooperação entre os eles (0,378). 

 

4.3.9 Quantidade de horas de treinamento 

 

             A quantidade de horas de treinamento está diretamente associada a um 

maior nível de organização da empresa (nível de formalização de cargos e funções 

(0,391), nível de formalização de atividades e processos (0,384), estilo de gestão 

(0,306) e integração entre processos (0,333)). Como consequência, a empresa 

apresenta maior capacidade de adaptação (0,376) e tempo de resposta da empresa 

em relação as demandas de mercado (0,381).  

 

4.3.10 Formação dos funcionários 

As empresas com funcionários que possuem uma maior formação, também 

têm mais autonomia (0,366). Isso provavelmente habilita a organização a reduzir o 

tempo de resposta as demandas de mercado (0,378). 
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4.3.11 Polivalência dos funcionários 

 

             A polivalência dos funcionários parece levar a relações mais informais 

(0,275). Talvez em função de uma maior necessidade de troca de informações e 

experiências entre eles para a execução das tarefas. 

 

4.3.12 Nível de cooperação entre os funcionários 

 

  O nível de cooperação entre os funcionários está bastante relacionado com 

o nível de interação (0,712), como era de se esperar. Além disso, está relacionada 

aos aspectos da organização que viabilizam a cooperação: formalização de 

atividades e processos (0,326), estilo de gestão (0,344), integração dos processos 

(0,287), grau de autonomia (0,378), formação (0,298) e investimento em tecnologia e 

equipamentos (0,331). A cooperação está associada a taxa de crescimento da 

empresa (0,326) e ao tempo de resposta as demandas de mercado (0,302).  

 

4.3.13 Nível de interação 

 

  O nível de interação possui relações semelhantes as do nível de 

cooperação. Porém, o nível de formalização de cargos e funções (0,287) passa a ter 

importância e o nível de formação dos funcionários perde a importância (0,187). 

Outro aspecto a destacar é um efeito maior no tempo de resposta as demandas de 

mercado (0,360). 

 

4.3.14 Modos de relações entre os funcionários 

 

Os modos de relações entre funcionários são influenciados diretamente 

pelos níveis de formalização da organização. Ele varia de relações formais para 

informais. Assim, quanto mais formalizado os cargos e as funções ( -0,233) e as 

atividades e processos (-0,299) menos aparecem relações informais. As relações 

mais formais têm um impacto negativo no protagonismo (-0,260) e no tempo de 

resposta as demandas de Mercado (-,0225).  
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4.3.15 Crescimento do quadro de funcionários 

 

O crescimento do quadro de funcionários ocorreu onde há maior 

formalização dos cargos e funções (0,266), onde a quantidade de treinamento é 

mais significativa (0,226) e a formação dos funcionários é maior (0,249), ou seja, 

organizações onde o emprego é mais qualificado. Em organizações que tiveram 

taxas de crescimento maiores (0,376), uma base maior de cliente (0,303) e se 

caracterizam por uma posição de protagonismo em relação ao seu mercado (0,350). 

 

4.3.16 Nível de investimento em tecnologias e equipamentos 

 

O nível de investimento em tecnologias e equipamentos está relacionado 

com a taxa de crescimento da empresa (0,488), ao tempo de resposta as demandas 

de mercado (0,469), a capacidade da empresa em se adaptar a mudanças (0,424) e 

na quantidade de clientes (0,418). Em nível de organização, o investimento em 

tecnologia e equipamentos está relacionado com o nível de formalização de cargos 

e funções (0,391) e no nível de controle de sob os funcionários (0,360). 

 

4.3.17 Taxa de crescimento da empresa 

 

A taxa de crescimento está correlacionada com as outras variáveis que 

refletem o crescimento da empresa: o nível de investimento em tecnologias e 

equipamentos (0,488), a quantidade de clientes (0,455) e o crescimento do quadro 

de funcionários (0,376). 

A taxa de crescimento, também, parece ser afetada pelas variáveis que 

refletem a agilidade da empresa em relação ao seu mercado, o tempo de resposta a 

demanda de mercado (0,398), a capacidade da empresa em se adaptar a mudanças 

(0,393) e ao seu grau de organização - nível de formalização das atividades e 

processos (0,345). 

 

4.3.18 Capacidade da empresa em se adaptar a mudanças 

 

A capacidade da empresa em se adaptar está relacionada a “qualidade” da 

sua organização. Essa qualidade está relacionada a sua formalização de cargos e 
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funções (0,366), formalização de atividades e processos (0,388), estilo de gestão 

mais democrático (0,469), com nível de controle adequado sobre os funcionários 

(0,444) e com uma quantidade de horas de treinamento (0,376) significativa. Esta 

capacidade parece estar associada a um protagonismo em relação ao Mercado 

(0,440) e a um tempo curto de resposta as demandas de mercado (0,569). Isso 

certamente traz um reflexo positivo no que diz respeito a taxa de retorno de clientes 

(0,311). 

 

4.3.19 Protagonismo da empresa 

 

O protagonismo da empresa em relação ao mercado está associado as 

empresas com um nível alto de integração dos processos (0,329) e de investimentos 

em equipamentos e tecnologias (0,329). O protagonismo está alinhado com a 

capacidade da empresa a se adaptar as mudanças (0,440) e como uma boa imagem 

“da marca” (0,418). 

 

4.3.20 Tempo de resposta as demandas de mercado 

 

O tempo de resposta é influenciada por praticamente todas as variáveis 

relacionadas à organização da empresa. Entre elas, pode-se destacar o nível de 

formalização de cargos e função (0,431), o nível de formalização de atividades e 

processos (0,384), o estilo de gestão mais democrático (0,349), o nível de integração 

dos processos (0,388), o nível de formação (0,381) e polivalência dos funcionários 

(0,378). Isso reflete em uma alta capacidade da organização em se adaptar a 

mudanças (0,569).   

 

4.3.21 Quantidade de clientes 

 

A quantidade de clientes é uma situação determinada para cada empresa 

em função de vários fatores. Ela não é afetada pelas variáveis organizacionais a 

curto prazo. Isso fica claro pela análise do quadro da correlação onde a única 

variável de mais destaque é o nível de formalização de atividades e processos 

(0,374). As variáveis relacionadas estão associadas ao crescimento da empresa e 

ao seu relacionamento com o mercado. As variáveis relacionadas com o tamanho 
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são: taxa de crescimento da empresa (0,455), nível de investimento em 

equipamentos e tecnologias (0,418) e crescimento do quadro de funcionários 

(0,303). As variáveis relacionadas ao relacionamento com o mercado são 

protagonismo (0,326), tempo de resposta (0,455), a taxa de retorno dos clientes 

(0,314) e importância da marca (0,425). 

 

4.3.22 Taxa de retorno dos clientes 

 

A taxa de retorno dos clientes está muito associada a capacidade da 

empresa a se adaptar as mudanças de mercado (0,311) e ao tempo de resposta as 

demandas (0,288). 

 

4.3.23 Importância da marca 

 

A importância da marca parece estar associada ao tamanho da base de 

clientes que a empresa possui (0,425) e a uma postura ativa de protagonismo da 

empresa em relação ao seu mercado (0,418). 
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Nível de centralização 1,00 -,279
**
 -,245

**
 -,053 -,483

**
 -,056 -,099 -,319

**
 -,267

**
 -,045 -,060 -,033 -,077 ,086 -,095 -,139 -,036 -,237

**
 -,142 -,221

*
 -,080 -,019 -,037 

Nível de formalização Cargos 
e funções 

-,279
**
 1,00 ,479

**
 ,487

**
 ,258

**
 ,304

**
 ,364

**
 ,278

**
 ,391

**
 ,287

**
 ,004 ,127 ,242

**
 -,233

**
 ,266

**
 ,299

**
 ,252

**
 ,366

**
 ,259

**
 ,431

**
 ,212

*
 ,144 ,300

**
 

Nível de formalização das 
atividades e processos 

-,245
**
 ,479

**
 1,00 ,290

**
 ,344

**
 ,456

**
 ,339

**
 ,179

*
 ,384

**
 ,215

*
 -,126 ,326

**
 ,392

**
 -,299

**
 ,133 ,391

**
 ,345

**
 ,388

**
 ,225

*
 ,384

**
 ,374

**
 ,095 ,277

**
 

Nível de Hierarquização -,053 ,487
**
 ,290

**
 1,00 ,053 ,210

*
 ,270

**
 -,072 ,212

*
 ,084 -,107 ,011 ,140 -,109 ,081 ,209

*
 ,064 ,312

**
 ,121 ,290

**
 ,051 ,228

*
 ,349

**
 

Estilo de gestão -,483
**
 ,258

**
 ,344

**
 ,053 1,00 ,284

**
 ,190

*
 ,339

**
 ,306

**
 ,100 ,031 ,344

**
 ,350

**
 -,141 ,058 ,261

**
 ,253

**
 ,469

**
 ,154 ,349

**
 ,203

*
 ,111 ,152 

Nível de controle sob os 
funcionários 

-,056 ,304
**
 ,456

**
 ,210

*
 ,284

**
 1,00 ,324

**
 ,066 ,235

**
 ,030 -,158 ,403

**
 ,459

**
 ,007 ,113 ,360

**
 ,225

*
 ,444

**
 ,125 ,309

**
 ,200

*
 ,232

*
 ,225

*
 

Nível de integração dos 
processos 

-,099 ,364
**
 ,339

**
 ,270

**
 ,190

*
 ,324

**
 1,00 ,227

*
 ,333

**
 ,290

**
 -,008 ,287

**
 ,294

**
 -,113 ,113 ,191

*
 ,192

*
 ,283

**
 ,329

**
 ,388

**
 ,199

*
 ,216

*
 ,182

*
 

Grau de autonomia dos 
funcionários 

-,319
**
 ,278

**
 ,179

*
 -,072 ,339

**
 ,066 ,227

*
 1,00 ,202

*
 ,366

**
 ,246

**
 ,378

**
 ,209

*
 -,140 ,101 ,127 ,201

*
 ,206

*
 ,077 ,201

*
 ,126 ,036 -,026 

Quantidade de horas de 
treinamento 

-,267
**
 ,391

**
 ,384

**
 ,212

*
 ,306

**
 ,235

**
 ,333

**
 ,202

*
 1,00 ,099 -,099 ,078 ,192

*
 -,040 ,226

*
 ,313

**
 ,204

*
 ,376

**
 ,209

*
 ,381

**
 ,179

*
 ,114 ,199

*
 

Nível de formação dos 
funcionários 

-,045 ,287
**
 ,215

*
 ,084 ,100 ,030 ,290

**
 ,366

**
 ,099 1,00 ,258

**
 ,298

**
 ,187

*
 -,157 ,249

**
 ,161 ,272

**
 ,142 ,199

*
 ,378

**
 ,229

*
 ,172 ,121 

Nível de polivalência dos 
funcionários 

-,060 ,004 -,126 -,107 ,031 -,158 -,008 ,246
**
 -,099 ,258

**
 1,00 ,143 ,078 ,275

**
 ,005 -,148 ,001 -,048 -,126 ,022 -,008 -,116 -,104 

Nível de cooperação dos 
funcionários 

-,033 ,127 ,326
**
 ,011 ,344

**
 ,403

**
 ,287

**
 ,378

**
 ,078 ,298

**
 ,143 1,00 ,712

**
 ,006 ,135 ,331

**
 ,326

**
 ,288

**
 ,171 ,302

**
 ,201

*
 ,099 ,156 

Nível de interação dos 
funcionários 

-,077 ,242
**
 ,392

**
 ,140 ,350

**
 ,459

**
 ,294

**
 ,209

*
 ,192

*
 ,187

*
 ,078 ,712

**
 1,00 -,005 ,100 ,308

**
 ,287

**
 ,305

**
 ,141 ,360

**
 ,146 ,141 ,137 

Modo de relações entre 
funcionários 

,086 -,233
**
 -,299

**
 -,109 -,141 ,007 -,113 -,140 -,040 -,157 ,275

**
 ,006 -,005 1,00 -,013 -,182

*
 -,037 -,177 -,260

**
 -,225

*
 -,162 -,115 -,031 

Crescimento do quadro de 
funcionários 

-,095 ,266
**
 ,133 ,081 ,058 ,113 ,113 ,101 ,226

*
 ,249

**
 ,005 ,135 ,100 -,013 1,00 ,227

*
 ,376

**
 ,273

**
 ,350

**
 ,234

**
 ,303

**
 ,195

*
 ,183

*
 

Nível de investimentos em 
tecnologias e equipamentos 

-,139 ,299
**
 ,391

**
 ,209

*
 ,261

**
 ,360

**
 ,191

*
 ,127 ,313

**
 ,161 -,148 ,331

**
 ,308

**
 -,182

*
 ,227

*
 1,00 ,488

**
 ,424

**
 ,329

**
 ,469

**
 ,418

**
 ,221

*
 ,340

**
 

Taxa de crescimento da 
empresa 

-,036 ,252
**
 ,345

**
 ,064 ,253

**
 ,225

*
 ,192

*
 ,201

*
 ,204

*
 ,272

**
 ,001 ,326

**
 ,287

**
 -,037 ,376

**
 ,488

**
 1,00 ,393

**
 ,323

**
 ,398

**
 ,455

**
 ,131 ,226

*
 

Capacidade da empresa a se 
adaptar as mudanças 

-,237
**
 ,366

**
 ,388

**
 ,312

**
 ,469

**
 ,444

**
 ,283

**
 ,206

*
 ,376

**
 ,142 -,048 ,288

**
 ,305

**
 -,177 ,273

**
 ,424

**
 ,393

**
 1,00 ,440

**
 ,569

**
 ,397

**
 ,311

**
 ,273

**
 

Protagonismo em relação ao 
mercado 

-,142 ,259
**
 ,225

*
 ,121 ,154 ,125 ,329

**
 ,077 ,209

*
 ,199

*
 -,126 ,171 ,141 -,260

**
 ,350

**
 ,329

**
 ,323

**
 ,440

**
 1,00 ,305

**
 ,326

**
 ,205

*
 ,418

**
 

Tempo de resposta as 
demandas de mercado 

-,221
*
 ,431

**
 ,384

**
 ,290

**
 ,349

**
 ,309

**
 ,388

**
 ,201

*
 ,381

**
 ,378

**
 ,022 ,302

**
 ,360

**
 -,225

*
 ,234

**
 ,469

**
 ,398

**
 ,569

**
 ,305

**
 1,00 ,455

**
 ,288

**
 ,291

**
 

Quantidade de clientes -,080 ,212
*
 ,374

**
 ,051 ,203

*
 ,200

*
 ,199

*
 ,126 ,179

*
 ,229

*
 -,008 ,201

*
 ,146 -,162 ,303

**
 ,418

**
 ,455

**
 ,397

**
 ,326

**
 ,455

**
 1,00 ,314

**
 ,425

**
 

Taxa de retorno dos clientes -,019 ,144 ,095 ,228
*
 ,111 ,232

*
 ,216

*
 ,036 ,114 ,172 -,116 ,099 ,141 -,115 ,195

*
 ,221

*
 ,131 ,311

**
 ,205

*
 ,288

**
 ,314

**
 1,00 ,206

*
 

Importância da marca -,037 ,300
**
 ,277

**
 ,349

**
 ,152 ,225

*
 ,182

*
 -,026 ,199

*
 ,121 -,104 ,156 ,137 -,031 ,183

*
 ,340

**
 ,226

*
 ,273

**
 ,418

**
 ,291

**
 ,425

**
 ,206

*
 1,00 

Tabela 01- Correlação de Spearman entre as variáveis organizacionais 
Fonte: Autora (2015).



101 
 

5  CONCLUSÃO  E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as contribuições apresentadas por esta 

pesquisa, as limitações encontradas e as sugestões para estudos futuros. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo contribuir com a 

compreensão do comportamento das variáveis que representam a organização das 

empresas da construção civil. Isto foi possível, mediante o levantamento de um 

arcabouço teórico, o qual foi a base para viabilizar as análises desta pesquisa, a 

identificar o comportamento das características organizacionais. 

A elaboração do Estado da Arte teve uma contribuição importante na 

pesquisa, pois através do levantamento bibliográfico foi possível fazer um estudo 

dos trabalhos publicados em pesquisas relacionadas ao tema dessa dissertação.  

A abordagem metodológica permitiu o desdobramento das variáveis e a 

definição das técnicas e procedimentos utilizados. Para a coleta dos dados utilizou-

se o método Survey. Os dados resultantes foram compilados e analisados através 

da Análise Descritiva e Correlação de Spearman, que possibilitaram descrever e 

explicar os fenômenos observados.  

A aplicação do questionário possibilitou gerar um banco de dados. Para 

viabilizar a sua segmentação e o seu tratamento, os dados coletados foram 

agrupados no SPSS, o qual gerou gráficos que possibilitaram produzir uma análise 

destacando o comportamento das variáveis. As variáveis foram divididas em 

independentes, dependentes e externas. 

Com relação à estrutura, as análises das variáveis independentes, 

possibilitaram concluir que as empresas pesquisadas se apresentam centralizadas, 

com cargos e funções bem formalizados, elevados níveis de formalização de 

atividades e processos e bem hierarquizadas. Quanto à forma de gestão, 

apresentam um estilo autocrático, alto grau de autonomia dos funcionários, alto nível 

de interação entre os processos e o controle é mais intensivo sobre as atividades. 

Entretanto, em relação à formação de pessoal, existe pouco investimento na 
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qualificação dos colaboradores, resultando em um nível de formação que varia de 

baixo a médio. Os funcionários apresentam um forte grau de polivalência. 

O comportamento das variáveis dependentes referentes ao fator relações 

humanas demonstra um alto nível de cooperação e interação entre os 

colaboradores. As relações são mais informais. O fator crescimento da empresa se 

caracteriza por um aumento significativo nas contratações e aumento em 

investimento em tecnologias. Quanto à flexibilidade, as empresas possuem razoável 

capacidade e se preocupam em se adaptar a mudanças e seguem as tendências de 

mercado. No entanto, o tempo de resposta as demandas de mercado não é o ideal. 

Nas variáveis externas foi possível mostrar que a taxa de retorno dos 

clientes é relativamente elevada e que eles dão bastante importância a “marca”. 

A partir das análises da correlação de Spearman foi possível verificar o grau 

de relação entre as variáveis. O destaque negativo é a centralização. Seu efeito é 

negativo sobre praticamente todas as variáveis relacionadas as características 

organizacionais, pois promove pouca autonomia dos funcionários e está associada a 

um estilo de gestão mais autocrático.  

O nível de formalização de cargos e funções apresenta um efeito positivo 

sobre a estrutura de gestão, pois aumenta a demanda por treinamentos a integração 

entre os processos e exige maior hierarquização. 

O nível de formalização das atividades e processos está associado a um 

maior nível de controle sobre os funcionários gerando a necessidade de mais horas 

de treinamento, investimento em tecnologias e assim promovendo a interação entre 

os colaboradores.  

 O nível de hierarquização está associado diretamente a formalização de 

cargos e funções o que possibilita determinar os níveis de autoridade de cada 

indivíduo dentro da empresa. A importância da marca também é relevante nesta 

análise devido a caracterização de setores com atividades voltadas ao marketing e 

atendimento a clientes.  

O estilo de gestão está fortemente associado a centralização, resultando em 

um estilo autocrático. No entanto, também apresenta um estilo mais democrático, o 

que estimula a cooperação entre os funcionários e possibilita a empresa a se 

adaptar as mudanças. 
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Um maior nível de controle sobre os funcionários parece favorecer uma 

maior necessidade de cooperação e integração entre os mesmos assim como está 

relacionado ao nível de formalização de atividades e processos.  

 O nível de integração dos processos está associado à formalização de 

cargos e funções e a formalização de atividades e processos. A integração conduz a 

organização em reduzir o tempo de resposta em relação as demandas de mercado.    

A autonomia está alinhada a um estilo de gestão mais democrático devido a 

um maior nível de formação dos funcionários. Esta característica contribui na 

cooperação entre os mesmos.  

             A quantidade de horas de treinamento está relacionada a um maior nível de 

organização da empresa, isto contribui diretamente na redução do tempo de 

resposta da empresa em relação as demandas de mercado. Funcionários com maior 

nível de formação tendem a serem mais autônomos e mais polivalentes. 

             O nível de cooperação está diretamente associado ao nível de interação 

entre os funcionários, ambos apresentam valores iguais na análise. Esse 

comportamento define um estilo de gestão mais democrático. 

              As formas de relações dentro da organização variam de formais para 

informais. A formalização das relações impacta de forma negativa sobre o 

protagonismo da empresa e o seu tempo de resposta. 

             O crescimento do quadro de funcionários é consequência da taxa de 

crescimento da empresa em virtude do aumento do número de clientes. 

Caracterizando uma posição de adequação as necessidades do mercado. 

O nível de investimento em tecnologias e equipamentos tem forte 

associação a taxa de crescimento (e vice-versa) da empresa em consequência ao 

atendimento as demandas de mercado.  

              A capacidade da empresa em se adaptar está fortemente relacionada ao 

tempo de resposta as demandas de mercado e a um estilo de gestão mais 

democrático o qual reflete em um controle moderado sob os funcionários. 

             O protagonismo da empresa tem forte correlação a capacidade da empresa 

em se adaptar as mudanças e a importância da marca. 

             O tempo de resposta a demanda de mercado reflete diretamente na 

capacidade da empresa em se adaptar a mudanças. Isto promove a reestruturação 

da equipe para a adequação a nova situação. 
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   A quantidade de clientes está diretamente relacionada a taxa de 

crescimento da empresa e ao tempo de resposta as demandas de mercado.  

   A taxa de retorno dos clientes está associada a capacidade da empresa em 

se adaptar as mudanças de mercado e ao tempo de resposta as suas demandas. 

   A importância da marca está associada a quantidade de clientes que a 

empresa possui e a postura ativa de protagonismo da empresa em relação ao seu 

mercado. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, algumas dificuldades foram 

encontradas quanto a coleta dos dados visto que se percebeu, em alguns 

entrevistados, pouca disponibilidade de tempo para responder o instrumento da 

pesquisa e compartilhar as experiências vividas. Outras questões importantes a 

serem mencionadas, foram a dificuldade de comunicação com algumas empresas e 

a declaração de algumas informações mencionadas no questionário, onde os 

entrevistados não tinham conhecimento ou não podiam responder devido ao sigilo 

da empresa. 

É importante ressaltar que a generalização dos resultados alcançados nesta 

pesquisa deve ser avaliada com critério, pois esse trabalho limita-se a compreender 

o comportamento das características organizacionais das empresas da construção 

civil. 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Outras pesquisas poderiam ser conduzidas nesta área utilizando a mesma 

abordagem metodológica. Portanto, sugere-se que outros trabalhos sejam realizados 

em relação à análise das estratégias organizacionais, visto que este trabalho se 

limitou somente ao enfoque na gestão organizacional. Pesquisas voltadas para 

análise da cultura organizacional também seriam relevantes, visto que existem 

poucos trabalhos nesta área, no Brasil. 

Por fim, recomenda-se estender esta pesquisa para as empresas localizadas 

em todo estado do Paraná, na região sul ou no Brasil a fim de se obter uma análise 



105 
 

regional das características das empresas de construção civil e verificar se existem 

diferenças entre os setores de atividades. 
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