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RESUMO  

Na atual situação econômica, na queda de atividades na construção civil num mercado em recessão, as 

empresas de real estate têm reformulado suas estratégias para sobreviver, se manter ou inclusive crescer. O 

presente trabalho tem o objetivo de reconhecer em empresas construtoras de empreendimentos residenciais 

quais são as medidas tomadas nos ambientes tático, estratégico ou operacional que tem servido para aliviar 

os efeitos da crise econômica dos últimos anos. Aplicou-se uma pesquisa a várias empresas do setor sobre 

sua atuação nos últimos anos, a qual destaca as ações tomadas nesses diferentes ambientes de planejamento. 

Os resultados mostraram uma marcada disposição dessas empresas por mudanças no âmbito estratégico e 

poucas mudanças no patamar operacional.  Concluindo-se sobre o comum denominador no planejamento 

de empresas do setor residencial frente a mercados em recessão. 
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PLANNING OF RESIDENCIAL CONSTRUCTION COMPANIES IN 
RESPECT OF MARKETS IN RECESSION   

ABSTRACT 

In the current economic situation, in the fall of construction activities in a recessionary market, real estate 

companies have reformulated their strategies to survive, to maintain or even to grow. The objective of this 

work is to recognize in residential construction companies what measures have been taken in the tactical, 

strategic or operational environments that have served to reduce or take advantage of the effects of the 

economic crisis of recent years. A survey was applied to several companies in the sector asking about their 

performance in the last years, which shows the actions taken in these different planning environments. The 

results showed a marked disposition of these companies for changes in the strategic planning and few 

changes in operational levels. Concluding on the common denominator in the planning of residential real 

estate companies facing markets in recession. 

 

Key-words: planning, tactical, strategic, functional, markets. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde 2014 a economia do Brasil e todos seus setores produtivos vem sendo impactados por uma 

desaceleração de suas atividades, sendo a construção civil um dos setores que mais rapidamente 

tendem à queda, pois é um serviço alavancado pelos demais. Na Fig. 1 mostra-se o comportamento 

antes citado, onde a taxa de crescimento da construção civil vira negativa e tende à queda com 

maior velocidade que o PIB do Brasil, mostrando sua recuperação mais devagar que o resto dos 

outros setores. 

 
Figura 1:  Taxa real de crescimento 

 
Fonte: Dados do CBIC (2019) 

 

Ligado ao setor da construção civil está o mercado imobiliário residencial, e esse também tem sido 

impactado por essa desaceleração da economia, contribuindo em parte à queda da taxa de 

crescimento do setor. Como mostra-se na Fig. 2, mesmo não apresentando uma queda constante e 

abrupta, como mostrou o setor da construção na Fig. 1, as unidades residenciais lançadas pelo 

estudo1  do CBIC (2018) apresenta uma instabilidade nas unidades lançadas e uma queda mantida 

para o primeiro trimestre desde 2016 até 2018, seguramente próprias da desaceleração das 

atividades do país. Mesmo assim, não é um comportamento de todos os trimestres, motivo pelo 

qual não se teria evidência suficiente para dizer que o mercado residencial está em constante queda, 

mas sim em uma recessão.  

 

Frente esse contexto de mercados em recessão e instabilidade econômica, as empresas do mercado 

residencial deveriam tomar decisões para sua pronta resposta perante tais condições externas, para 

se manterem no mercado. Segundo Mattos (2010), a ação de planejar pode garantir a perpetuidade 

das empresas, pois os gerentes podem ter respostas adequadas ante as situações externas. Esse 

planejamento vai fornecer informações que vão respaldar as decisões nos diferentes níveis das 

empresas (ROCHA LIMA; ALENCAR; MONETTI, 2011), desde a gerência até o canteiro de 

 
1 “Este estudo é uma iniciativa da CBIC desenvolvido com intuito de apoiar pesquisas existentes nas entidades, 

consolidando dados com uma metodologia nacional. Neste relatório estão agregadas em análise 23 regiões em todo 

Brasil.”  (CBIC, 2018, pg.5). 
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obras. Ainda Rocha Lima, Alencar e Monetti (2011) identificam esses diferentes níveis ou 

ambientes como: estratégico, tático e operacional.  

 

 
Figura 2:  Unidades residenciais lançadas 1T2016-1T2018 

 
 Fonte: CBIC (2018, pg. 13) 

 

 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de reconhecer em empresas do setor residencial os três 

diferentes ambientes de planejamento e identificar qual desses ambientes teve maior intervenção 

nos últimos anos, dentro de um contexto de mercado em recessão. Para isso foi realizada uma 

pesquisa quantitativa, aplicando um questionário tipo Survey aos gerentes, técnicos, donos de 

empesas e engenheiros relacionados com o planejamento das construtoras. 

 

O trabalho consta de validez, pois ao reconhecer o comportamento das empresas pode ser possível 

mostrar as áreas fortes que as empresas tem consolidado para aliviar os efeitos da crise econômica 

dos últimos anos. Como cita Rocha Lima, Alencar e Monetti (2011, pg. 138), “haverá momentos 

em que as empresas de real estate, para cumprir seus objetivos fundamentais de crescimento, 

flexibilidade e rentabilidade, deverão manter atuações mais agressivas, para não perder espaço no 

mercado, na defesa de seu estrato.” 

 

1.1. Hierarquia do planejamento 

 

A hierarquia do planejamento, definida nas empresas, acompanha as estruturas organizacionais 

dessas. Para Rocha Lima, Alencar e Monetti (2011) esta hierarquia está dividida em: 

planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. 

 

1.1.1. O planejamento estratégico  

Para Rocha Lima, Alencar e Monetti (2011) e Chiavenato (2004) as decisões de nível estratégico 

são aquelas referentes a:  

• Análise do ambiente de atuação empresarial que resultam no estabelecimento de políticas, 

fixação de metas e parâmetros que orientam as ações da organização.  Procuram os 

resultados da empresa como um todo sendo um processo gerencial e sua evolução esperada. 
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• Identificação de objetivos da empresa e dos níveis de risco dentro dos quais se pretende 

operar, considerando as condições internas e externas. Por exemplo, a utilização de 

recursos próprios, externos, identificando os meios financeiros disponíveis para implantar 

seus programas de produção.  

• Construção de empreendimentos protótipos, definindo os parâmetros de comportamento 

esperado do mercado para medir o potencial de empreender com os recursos disponíveis.   

• Equacionar os meios e definição da política de investimento: construir a equação de fundos 

para determinado horizonte de atuação da empresa.  

• Adequação de meios e imposição de metas: consolida as decisões da etapa 

“equacionamento de meios” na imposição de metas. 

 

1.1.2. O planejamento tático 

As atividades de planejamento tático têm um nível intermediário da organização, integrando sua 

estrutura para concretizar os objetivos do planejamento estratégico em objetivos departamentais, 

é considerado como um planejamento de médio prazo (CHIAVENATO, 2004). 

 

Para Rocha Lima, Alencar e Monetti (2011) as atividades de nível tático são sequenciais e tem o 

objetivo de proceder à escolha do elenco de empreendimentos que suprem as políticas traçadas 

para ação da empresa o mesmo objetivo, que é balizar as diretrizes do planejamento estratégico, 

preenchendo os requisitos de qualidade, quando esses se acomodarem na política de investimentos 

estabelecidos. As atividades principais nesse planejamento são:  

• Busca de empreendimentos. 

• Avaliação dos investimentos e retornos esperados dos empreendimentos.  

• Escolha dos empreendimentos, desenvolvendo a estratégia de sua implantação e o elenco 

de diretrizes para o início do empreendimento. 

 

As metas do passo anterior vão servir para definir as metas de comportamento para induzir o 

planejamento operacional.  

 

1.1.3. Planejamento operacional 

O planejamento operacional é a concretização dos objetivos e diretrizes da parte tática, com a 

criação de documentos das metodologias a serem utilizadas no desenvolvimento e implantação 

dos empreendimentos (CHIAVENATO, 2004). As decisões de nível operacional são as referentes 

à fixação das diretrizes de ação no âmbito da produção (ROCHA LIMA; ALENCAR; MONETTI, 

2011). 

 

Nesse nível está a utilização de competências gerenciais de constrution management, orientadas 

às praticas de trabalho que admitem a repetitividade em obra, incluindo entre elas: supervisão e 

execução das atividades; tarefas da cadeia de produção, e daquelas de logística e fornecimento de 

materiais, equipamentos e mão de obra (COMITÊ DE MERCADO EPUSP, 2012). 

 

Na etapa operacional tem-se o emprego de técnicas de planejamento e controle de obras. E da sua 

correta aplicação e utilização é que se derivam as taxas de produtividade, desperdícios e qualidade 

dos produtos (MATTOS, 2010). 
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2. METODOLOGIA 

Para reconhecer as mudanças no planejamento dos ambientes: estratégico, tático e operacional das 

empresas construtoras foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva, por meio de um 

questionário tipo Survey, sendo estas pesquisas as ideais para a descrição das caraterísticas de 

determinado fenômeno (GIL, 2002) e o resultado coletado por opiniões dos indivíduos poderia ser 

extrapolado para todo o universo em estudo (OPUS, 2019). 

 

O questionário foi enviado por e-mails e em mensagens privadas pelas redes sociais às empresas 

construtoras, com foco de atuação em obras residenciais no Triângulo Mineiro. O envio foi 

diretamente para gerentes, técnicos, donos de empesas e demais pessoal relacionado com o 

planejamento da companhia, sendo opcional a identificação da empresa, porém obrigatório a 

identificação do tempo que tem na empresa e sua posição na estrutura empresarial: gerência, 

financeiro e canteiro de obras. O questionário esteve disponível por 15 dias, sendo recebidas a 

maioria das respostas nos primeiros 5 dias.  

 

O questionário utilizado consta de duas seções: a primeira identifica a empresa e o entrevistado, 

perguntando sobre as atividades e foco de atuação da empresa (podendo em ambas as duas fazer 

múltipla escolha) e a função e tempo de serviço do entrevistado.  

 

A segunda parte do questionário consta de 12 perguntas, de escolha única sim/não, baseadas no 

seguinte questionamento: “Quais dos seguintes elementos foram realizados nos últimos 5 anos 

NA SUA EMPRESA devido aos efeitos da desaceleração na economia do Brasil?”.  

 

As primeiras quatro perguntas são sobre o planejamento estratégico da empresa, as seguintes 

quatro sobre o planejamento tático e as últimas quatro sobre o planejamento operacional. O mesmo 

número de perguntas para cada etapa de planejamento, tem como finalidade equiparar as possíveis 

ações nos três ambientes.  

 

3. RESULTADOS 

O retorno de respostas foi de nove (09) questionários. Das empresas que se identificaram, essas 

têm importante participação no setor de construção de projetos residenciais na região (Triângulo 

Mineiro). Das empresas que responderam o questionário, entre as principais atividades dessas, 

89% dedicam-se à construção, 33% a projeto e 11% a outras atividades, podendo desenvolver 

várias atividades ao mesmo tempo. O porte predominante das empresas é microempresa (com até 

9 empregados) e pequeno porte (de 10 a 49 empregados) com 44,4% e 33,3% respectivamente, o 

faltante 22,2% é uma empresa de médio porte (de 50 a 99 empregados) e uma de grande porte2. 

 

A maioria das pessoas que enviaram o questionário fazem parte do quadro gerencial, 

correspondendo a 78% dos entrevistados. Já o setor financeiro e de canteiro de obras correspondem 

a 22% e 33% respectivamente, sendo possível que os entrevistados tenham função em várias áreas. 

A maturidade desse pessoal é média, pois 33,3% tem menos de um ano na empresa; 44,4% tem de 

1 a 5 anos, e 22,2% de 5 a 10 anos. 

 
2 Classificação das Micro e Pequenas Empresas segundo o número de empregados. Fonte: Sebrae (classificação 

utilizada pela área de Pesquisa do Sebrae). Disponível em: 
https://www.webcontabil.com.br/2006/clientes/certacon/site/empresa/06_02_02.html. Acessado: 31 de julho de 

2019. 
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Os resultados à pergunta geral: “Quais dos seguintes elementos foram realizados nos últimos 5 

anos NA SUA EMPRESA devido aos efeitos da desaceleração na economia do Brasil?” São 

apresentados na seguinte tabela. 

 

 
Tabela 1: Resultados da pesquisa sobre planejamento nas empresas 

PERGUNTA SIM NÃO 

1. Estabelecimento de novas políticas. Exemplo: mudança dos níveis 

de risco dentro dos quais se pretende operar. 
8 1 

2. Fixação de novas metas. Exemplo: desaceleração do crescimento da 

empresa ou da quantidade de unidades produzidas. 
7 2 

3. Definição de novos objetivos da empresa. Exemplo: diversificação 

de produtos ou expansão de mercados. 
7 2 

4. Mudança da utilização de meios financeiros: alteração das fontes de 

recursos financeiros das obras 
6 3 

5.  A empresa aumentou ou diminuiu a busca de empreendimentos/ 

obras. 
8 1 

6. Mudança dos investimentos e retorno financeiro esperado dos 

empreendimentos. 
5 4 

7. Mudança na escolha do tipo de empreendimento. 3 6 

8. Mudança na estratégia da execução dos empreendimentos. 5 4 

9. Mudanças no planejamento do canteiro de obras. 3 6 

10. Mudanças no controle das obras. 

 
5 4 

11. Mudança em gestão da construção. 

 
5 4 

12. Mudanças nas metodologias construtivas. 

 
3 6 

 

 

Dando um ponto quando a resposta foi positiva e zero quando a resposta foi negativa, criou-se o 

seguinte gráfico, com o objetivo de conhecer qual dos três patamares de decisão foi o mais 

impactado pela desaceleração econômica dos últimos anos. A máxima pontuação poderia ser 36 

por hierarquia de planejamento, tendo em conta as nove empresas avaliadas pelo número de 

questionamentos referentes a cada patamar de planejamento (4 perguntas por hierarquia).  
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Gráfico 1. Patamares de decisão das empresas  

 

 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados apresentam uma clara disposição das empresas de construção de real estate por 

mudanças no âmbito estratégico (28 pontos) ante situações adversas. Como explicam Ansoff 

(1977) e Kotler e Keller (2006), a análise de ambientes externos e internos serão os primeiros 

elementos que influenciarão os processos decisórios das empresas.  

 

Num segundo lugar, as empresas abordaram mudanças em temas de âmbito tático (21 pontos), 

principalmente, aquelas que sãos produto diretamente de mercados com menores oportunidades 

de negócios, obrigando às empresas a aumentar a busca de empreendimentos para manter os 

patamares estabelecidos pela empresa, ou diminuir os empreendimentos devido a uma estratégia 

de redução de capacidade. Ademais, ante um mercado em recessão, as empresas deveriam ser mais 

seletas nos tipos de empreendimentos escolhidos, como se mostrou na Tab. 1.  

  

O âmbito operacional (16 pontos) é o que apresenta menos mudanças pelas empresas estudadas, 

possivelmente pelas dimensões dessas empresas, que são em sua maioria microempresas ou de 

pequeno porte, que em contextos locais utilizam sistemas de controle “familiar”, baseados nas 

relações pessoais (NAVARRO, 2015), pelo que suas atividades devem ser mais artesanais, 

dificultando a aplicação de processos industrializados ou algum tipo de inovação relevante na 

execução de seus empreendimentos.  
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5. CONCLUSÃO 

O presente trabalho mostrou os diferentes ambientes de planejamento de empresas de projetos 

residenciais e reconheceu de um grupo dessas empresas quais são os níveis de planejamento em 

que mais foi necessário mudanças ou tomada de decisões frente a mercados em recessão. 

 

A pesquisa aplicada a essas empresas identificou como o planejamento estratégico é o mais 

utilizado para fazer frente a mercado sob essas condições, seguido pelo planejamento tático e por 

último o operacional, especialmente para empresas com menos de 49 empregados.  

 

Recomenda-se para futuros trabalhos aumentar o número de empresas entrevistadas e procurar 

empresa de maior tamanho daquelas que atenderam ao chamado do trabalho. Ademais, aplicar a 

pesquisa a respondentes com maior maturidade na empresa.  
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