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AULA 2 – A CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 
  
 

O Brasil é um dos países que menos vem sofrendo com a crise econômica mundial desde 2007. A 
estabilidade financeira e as boas expectativas, tem atraído grandes investimentos nacionais e estrangeiros em 
diversos setores, dos quais se destaca a Construção Civil. 

Além da estabilidade do mercado nacional, recentemente o governo brasileiro adotou uma medida 
que beneficia a vinda de investimentos estrangeiros, reduzindo de 6% para 0% a alíquota de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF), para as aplicações de estrangeiros em titulo privados (debêntures) de longo 
prazo, com prazo de vencimento superior a quatro anos. 
 Em 2011 no Brasil a Construção Civil registrou um crescimento de 4,8% em relação a 2009. No primeiro 
quadrimestre do ano o setor criou 169.719 postos de trabalho. A região sudeste concentra mais da metade 
(50,5%) dos trabalhadores da construção civil. Tem se destacado como um dos líderes do atual padrão do 
crescimento econômico do Brasil, porém ainda enfrenta muitos desafios. 
 Durante muitos anos, a maioria das empresas da área de construção civil permaneceram sem grandes 
evoluções, caracterizando assim um mercado em estagnação. A forma de execução ainda é praticada de 
forma extremamente tradicional, principalmente na gestão de pessoas, desde o servente até o engenheiro. 
 A mão de obra se constitui num dos maiores gargalos em todos os tipos de empreendimentos de 
construção civil. Treinamentos, desenvolvimento de profissionais, educação estendida principalmente junto a 
empreendedores poderiam despertar um sentimento de parceria e confiança gerando significativos avanços 
no setor.  
 Inovação Tecnológica no Brasil é bem mais aplicada nas indústrias de materiais de construção e 
equipamentos. Na área de execução de obras o processo ainda é muito lento, pois os equipamentos são 
muito caros, a mudança de cultura exige muito trabalho e esforço para pequenas alterações, o que atrapalha 
o desenvolvimento de novos sistemas construtivos.  
 
Exemplos:  Há 10 anos atrás, a betoneira não era utilizada largamente como hoje. 

É comum observarmos caminhões betoneira em obras, evento raro há 20 anos atrás. 
A utilização de painéis e pré-fabricados está cada vez mais presente 
 

A aplicação de novas matérias primas e idéias têm sofrido resistência na aceitação por parte de 
empreendedores e construtores, principalmente em regiões interioranas dos estados. Como exemplo 
podemos citar o bloco de concreto, laje inclinada, madeiras (eucalipto, pinus), plastificantes (Vedalit), 
utilização de solo-cimento, etc. 

A sustentabilidade no Brasil, infelizmente, caminha devagar. As empresas, em sua grande maioria, 
ainda não possuem seus processos desenvolvidos e quando os possuem, na prática, não são seguidos ou 
monitorados. Para evoluir faz-se necessário que todos compreendam o verdadeiro conceito de 
sustentabilidade que acontece de forma coletiva e não de forma isolada. Ainda existem muitas ações a serem 
desenvolvidas dentro das empresas e escolas brasileiras, com a finalidade de conscientizar as pessoas de 
forma geral. 

Dentre as possibilidades de se mudar esse paradigma é promover ações sustentáveis como o plantio 
de árvores, separação de resíduos, programas nas empresas nos cuidados no armazenamento de transporte e 
materiais e treinamentos para a prática de hábitos ecologicamente corretos. 


