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RESUMO

O presente estudo levanta métodos e ferramentas, que visem, melhorar a
qualidade e a troca de informações de aquisição de produtos e serviços para todas
as áreas relacionadas a Construção Civil, incluindo suas diversas disciplinas, de
forma centralizada. Um importante elemento que vem modificando o comportamento
dos consumidores quantos as decisões sobre compras e serviços são as
plataformas online de avaliação de estabelecimento e compartilhamento de
experiências. Com o mercado de tecnologia em ascensão e, dentro dele, destacamse a os dispositivos móveis, como smartphones e tablets, como ferramenta de
trabalho e busca, visando melhoria de fluxo entre usuários, auxiliando, e estreitando
o relacionamento entre consumidores, prestadores de serviço, revendas e industrias.
O estudo propõe realizar um levantamento de diretrizes para concepção de um
aplicativo para dispositivos móveis de busca integrada de produtos e serviços para
Construção Civil. Deve-se destacar que o êxito deste aplicativo só se dará caso
todos os envolvidos tenham maturidade e cidadania em sua utilização, caso
contrário ele se tornará um gerador de premissas errôneas, sobre preços ou apenas
uma ferramenta limitada ao marketing, perdendo desta forma sua função social.
Palavra-chave: construção civil; aplicativo móveis; e-commerce
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ABSTRACT

Inserir o titulo da dissertação em inglês, centralizado e em negrito
The present study has considered the lack of information to acquire products
and solutions in the civil construction field. This study aims to present methods and
tools available in the Brazilian market that cooperates with the acquisition of services
and products in all areas related to the civil construction market Lately there is an
external influence, which it has been changing the customer buying behavior and
how this consumer make a decision. Modern consumers are well-informed and they
are always looking for online solutions, in this case the evaluation of the
establishment and experiences shared online have become essential points for a
decision. In the past decades, the technology market has changed quicker, overall
the usage of mobile equipment as a job facilitator has increased exponential, and has
a much wider impact on our experiences of doing business. The interaction online
has as propose, to strength and the improvement of the process flow among the
consumers, retailers and industries. This study proposes to present the minimum
requirements to have a social mobile app, which it will offer exchangeable
information about products, services and solutions, among the civil construction
marke. It must be pointed out, the success of this propose will only occur if all the
users is responsible in our usage, otherwise the mobile app will become a generator
of erroneous assumptions, about prices or just a limited marketing tool limited to
marketing.
Key-words: ???
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1 INTRODUCÃO

A Construção Civil é integrada por uma série de negócios com diferentes
graus de complexidade, ligadas entre si por uma vasta diversificação de produtos,
com processos tecnológicos variados, vinculando-se a diferentes categorias de
demanda. Abriga-se desde indústrias de tecnologia de ponta e capital intensivo,
como cimento, siderurgia, química, até milhares de microempresas de serviços, a
maior parte com baixo conteúdo tecnológico. Pode-se afirmar que uma das
características marcantes do setor da Construção Civil é a sua heterogeneidade.
Ocupando um papel importante no panorama econômico brasileiro, o setor da
construção civil, segundo representação do Observatório da Construção Civil,
(FIESP, 2018) o setor produtivo da construção civil em 2017 alcançou o faturamento
de R$ 1,046 trilhões. Desse valor, 53,2% referiram-se as obras e serviços da
construção. O investimento em obras e serviços realizados no período alcançaram
R$ 557,1 bilhões. Esse valor correspondeu a 8,5% do PIB brasileiro. Houve uma
queda real dos investimentos em construção de 0,6% entre 2017 e 2016. No
primeiro semestre do ano, a retração dos investimentos era de 5,4%.

Gráfico 1 ― Setor produtivo Construção Civil – balanço de investimentos (Arial 11)

Fonte: Observatório da Construção Civil - FIESP, 2018 (Arial 11)
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Gráfico 2 ― Setor produtivo da Construção Civil – investimento em obras

Fonte: Observatório da Construção Civil - FIESP, 2018

O Produto interno Bruto no setor da Construção Civil Brasil, 2018 movimentou
R$ 430 bilhões de reais, sendo divididos em 1% para Industria de maquinas e
equipamentos; 9% Industrias de materiais; 37% Construtoras; 28% Construção
Informal; 10% Comercio de materiais (revendas); 15% Serviços para construção. O
Produto Interno Bruto e a ocupação para cada elo do setor estão representados na
Tabela 3.
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Gráfico 3 ― Produto Interno Bruto no setor da construção civil, Brasil, em R$
milhões constantes

Fonte: Observatório da Construção Civil - FIESP, 2018

No gráfico, percebe-se que as empresas formais no setor produtivo da
Construção Civil agregam três vezes mais valor que as informais (28%), sendo
superadas, somente, pelas construtoras (37%). A informalidade na cadeia produtiva
de materiais de construção é estimulada pela falta de fiscalização no trabalho pelos
órgãos de saúde e segurança, pela escassez de normas técnicas para a produção e
pelo ainda incipiente processo de certificação de produtos. A parcela informal da
indústria de materiais de construção não apresenta produtividade representativa no
contexto do setor, sendo aproximadamente um terço da produção da indústria
formal, que é de 16%. Também a ocupação da indústria informal é responsável por
menos da metade do pessoal ocupado no setor formal. Esses números dão
indicação imediata da menor produtividade do setor informal.
Historicamente cerca de 55,6% do valor adicionado pela Construção Civil na
economia está no setor informal, que paga carga tributária de 15,6%, enquanto o
setor formal contribui com 37% do Valor Adicionado Bruto do setor, pagando carga
tributária de 45,69%. A Construção Civil paga 24,69% do seu Valor Adicionado Bruto
em tributos.
No acumulado do primeiro bimestre de 2018, o emprego com carteira
assinada caiu 2,4%. As construtoras ainda são as que apresentam maior queda
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(4,4%). Os serviços para construção civil já apresentam elevação de emprego de
1,1%. As vendas de materiais cresceram 6,7% em termos reais. A produção de
materiais cresceu 3,3%, e o número de financiamentos do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo aumentou 13,7% e o valor financiado cresceu 18,9% em
termos reais.

Gráfico 4 ― Postos de trabalho com carteira assinada

Fonte: Observatório da Construção Civil - FIESP, 2018

Existem 131.487 empresas de Construção Civil ativas no país, ocupando
cerca de 2.439.429 trabalhadores conforme Pesquisa Anual da Indústria da
Construção (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015).
Quase 93% são micro e pequenas empresas que empregam até 29 trabalhadores. É
importante ressaltar que, aproximadamente, 73% destas empresas estão no
segmento de edificações e obras de engenharia civil.

1.1 Subsetores da Construção (SOMENTE AS PRIMEIRAS EM MAIUSCULA)

A Indústria da Construção Civil propriamente dita é classificada nos seguintes
subsetores: (i) Subsetor de Materiais de Construção; (ii) Subsetor de Edificações; (iii)
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Subsetor de Construção Pesada. Existem, ainda, outras classificações tais como: a)
Edificações; b) Construção Pesada; c) Montagem Industrial.
ES; 2) menor necessidade de investimento, devido à baixa relação capital /
produto; 3) utilização intensiva de mão-de-obra, incluindo a não qualificada; 4)
significativa porção dos investimentos e; 5) reduzido coeficiente de importação.
Analisando o setor é possível determinar um perfil setorial da Construção
Civil, em pequenos negócios, elaborado pelo, apresenta as seguintes características
para o setor:
a) demanda apresentando forte correlação com a evolução da renda interna
e condições de crédito;
b) intensidade na geração de emprego, principalmente mão-de-obra
desqualificada;
c) pequena participação do emprego formal na parcela total de empregados
ocupados no setor;
d) existência de diversos problemas quanto ao cumprimento de normas
técnicas e padronização;
e) níveis de competitividade e produtividade abaixo do padrão existente nos
países desenvolvidos; e
f) pouca atualização nos aspectos tecnológicos e de gestão, quando
comparados aos padrões dos países desenvolvidos.
A construção civil teve um forte arrefecimento em nestes últimos anos,
quebrando um ciclo de intensa expansão que vinha desde 2006. Mesmo assim, o
setor da construção civil representa grande importância econômica para o pais.
As construtoras têm grande relevância no ramo industrial, respondendo pela
maior parcela da composição nas vendas diretas seguido pela demanda de
materiais.
Outra fatia importante na composição da cadeia produtiva da construção são
as industriais de materiais de construção, seguido pelo comercio de materiais de
construção e por último a parcela de serviços.
Outro item importante foi a atividade imobiliária, incorporadoras onde se
enquadram as edificações.
O restante corresponde à serviços especializados para construção civil e
obras de infraestrutura. O Estado de São Paulo foi líder no ranking regional de
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venda de materiais de construção civil em 2015. Toda compra de materiais tem
como consequência o seu respectivo transporte do fabricante ou revendedor até o
ponto de aplicação e sua movimentação na obra.
Apesar da significância do setor no cenário econômico do país e da evolução
do setor nos últimos anos, a construção civil ainda é representada por baixa gestão,
altas perdas, ineficiência e pouco desenvolvimento tecnológico.

Gráfico 5 ― Número de empresas, por classificação de atividade, 2015

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015

Ao longo dos últimos anos percebe-se que a Construção civil, vem passando
por processos de mudanças na concepção produtiva aproximado o setor do
processo de industrialização, principalmente em grandes obras. Os métodos
construtivos vêm sofrendo evoluções, surgem novas técnicas de fabricação de
elementos estruturais, a produção se torna mais especializada, assim como a
movimentação dos materiais nos canteiros.
Com um ambiente setorial desfavorável, a elevação da produtividade é
imprescindível. As empresas precisam aumentar a eficiência de seus sistemas de
produção.
Apesar de evidente que para desenvolver o setor é preciso reduzir o uso
intensivo de mão de obra através do aumento do grau de mecanização e
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industrialização dos processos construtivos. No Brasil a entrada desta mecanização
e industrialização nos canteiros de obra, esbarra fortemente nos altos custos para
sua implantação.
Os clientes estão cada vez mais exigentes e o mercado cada vez mais
competitivo, e as empresas precisam se diferenciar para se destacar no mercado e
atender às altas expectativas de seus clientes.
A Necessidade de construir em prazos mais curtos para viabilizar custos
dos segmentos econômicos levou a mudança nas tecnologias construtivas.
Esse contexto tem conduzido as empresas ao desenvolvimento de
inovações ou à incorporação das inovações (CIBIC, 2011).

A inovação de produto é de responsabilidade, prioritariamente, dos
fabricantes de materiais e produtos. A grande oportunidade para as empresas
construtoras está na inovação de processos e serviços, que permite obter retorno
mesmo para diferentes produtos, uma realidade de um setor que trabalha com
projetos ou empreendimentos exclusivos.
A indústria da Construção Civil, subsetor edificações, passa por uma elevada
competição entre as empresas, com custos aumentando e margens de lucro
diminuindo. Com esse acirramento da concorrência e as permanentes mudanças de
paradigmas, vêm ocorrendo profundas transformações nas empresas e na estrutura
da cadeia produtiva do subsetor da construção civil brasileira.
Acredita-se que a melhoria da produtividade da mão de obra apresenta-se
como caminho relevante na medida em que seus custos representam parcela
significativa do ônus total relativo à produção.
A construção civil é sempre cíclica, apresentando momentos de baixa
absorção de imóveis pelo mercado – o que exige um preço competitivo, e momentos
de grande necessidade de imóveis, que também gera uma competição muito grande
e, novamente, a necessidade de preços competitivos. Portanto não importa qual a
situação do mercado, aquecido ou recessivo, é sempre necessária a definição de
um preço de venda/locação que seja atrativa para o cliente.
Fica evidente que o estudo de custo deve acompanhar o desenvolvimento do
processo de projetar desde suas fases iniciais até a conclusão dos projetos
executivos, fornecendo apoio para a tomada de decisão quanto ao produto, à
construtibilidade e à análise de engenharia de valor.

19

De modo geral, as construtoras só conseguem orçar detalhadamente tendo
todos os projetos desenvolvidos, mas, na pratica o lançamento do empreendimento
não segue esta sequência.
Desta forma, a definição do preço de venda acontece baseada em
expectativas de custos estimados e adequados a localização de do lançamento. São
parâmetros adotados para esta determinação. O orçamento detalhado é,
geralmente, utilizado para o acompanhamento das contratações ao longo da obra, e
não para fundamentar a estruturação do preço de venda.
A maioria das empresas de construção civil não utiliza a parametrização
detalhada dos serviços para a obtenção dos custos relativos de cada contrato global.
O único parâmetro utilizado é a área do empreendimento multiplicada pelo valor do
m², obtido pela estatística dos empreendimentos executados.
A importância de uma estimativa mais próxima do real é relevante no
processo de lançamento, servindo de parâmetros para investimentos futuros.
Entretanto, a grande maioria das empresas e profissionais estima os custos de
maneira grosseira na fase de anteprojeto. Assim, uma estimativa mais afinada é
necessária ainda na fase de viabilidade do negócio, antes do início do processo de
projeto.
Considerando-se

a

especificidade

de

cada

projeto,

a

variação

de

especificações e quantidades que naturalmente ocorrem de um projeto para outro,
erros muito grandes podem acontecer quando o custo é definido pelo valor do m² de
área de projetos similares, seja qual for o tipo de área adotada nesta análise. Somase ainda, a impossibilidade de se acompanhar o custo de construção durante o
processo de projeto.
Na pratica a maioria dos engenheiros e estimadores foca no que é similar,
mas deve-se adicionar o que é diferente. Por isso, ajustes por similaridade e
diferenças devem ser refletidos nos dados e métodos.
Com a evolução do mercado da construção civil e a partir da regulamentação
dos direitos do

consumidor, os compradores ficaram mais exigentes, a

competitividade começou a demandar maior confiabilidade nos custos de
construção, pois, o preço de venda passou a ser o valor final para o cliente, não
permitindo revisão de custos além das correções monetárias do setor.
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A acurácia das estimativas de custo passou a ser o foco do estudo de
viabilidade. Algumas empresas passaram a sentir a necessidade de associar o custo
de construção às decisões de projeto.
Mesmo assim, continuam a definir custo nos estágios iniciais do negócio da
forma tradicional, com base no valor do m² por similaridade de projetos.
Surgiu então a necessidade de uma ferramenta eficaz para definição de custo
e acompanhamento do processo de projeto, de modo a atender as especificações
de produto e o custo de construção.
O uso de ferramentas rápidas para determinação de custos, como o uso de
estimativas paramétricas para fornecimento de valores com um nível de erro
aceitável, apoiando a tomada de decisões iniciais.
A ferramenta deve ser construída a partir de dados de projetos já executados,
de banco de dados de contratações e de parâmetros construtivos.
No método de estimativas por área, a similaridade se limita ao número de
dormitórios, padrão de acabamento, número de banheiros, tipo de fachada e outros
de ordem arquitetônica.
No método de orçamentação por parametrização, outros pontos importantes
são analisados, como por exemplo, a quantidade de vagas fornecidas, as dimensões
do terreno que definirão o número de subsolos, o tipo de solo que determinará qual
fundação e contenção serão necessárias, o número de pavimentos, o número de
apartamentos por andar, o prazo e a estratégia de construção, a equipe de obra,
entre outros.
Um parâmetro muito importante é quanto de área construída será necessária
para a obtenção de uma quantidade de área privativa, que será a área de venda,
aquela que definirá o valor de vendas.
Diversos autores, já discorreram sobre com o estudo das características
geométricas e tipologias das edificações servem como base sólida para a tentativa
de reprodução de seus custos, mas existem outras questões a serem consideradas,
como as instalações prediais, as fundações e contenções, as despesas indiretas,
etc.
Diante de um mercado retraído em serviços para Construção Civil,
principalmente no canal direto (Business-to-Business), e a alta taxa de desemprego
do setor, percebe-se o aumento de ofertas de serviços autônomos em diversas
plataformas (sites, blogs, comunidades virtuais, fóruns virtuais, e-commerce, mídias
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sociais, e-mail marketing) de forma aleatória na sua maioria sem vínculos com
grandes portais da construção civil, que em poucas palavras resulta em um tráfego
baixo de usuários e de forma desconectadas ao cliente alvo.
Informalidade no setor da Construção civil. Taxa de informalidade subiu de
19% para 23% entre dez/2014 e dez/2016 por queda do emprego formal e por
aumento do informal.

Gráfico 6 ― Valores de empregos Construção Civil

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015

A Construção civil historicamente absorve grandes contingentes de mão-deobra migrante e/ou excedente no mercado formal, chegando a cerca de 6,2% de
toda a mão-de-obra nacional. Além da grande importância social dos seus produtos
finais, o setor apoia o desenvolvimento de outros ramos industriais produtores de
insumos e equipamentos como, por exemplo, as indústrias cimenteira, de cerâmica,
siderúrgica, madeira, etc. (SESI, 1999, apud CAMPOS FILHO, 2004, p.1).
Pesquisas desenvolvidas entre 1998 e 2002 verificaram a necessidade de
adequação do setor às exigências de mercado. Assim, na última década, houve um
grande esforço para a implantação de programas setoriais de qualidade, como parte
do PBQP-H, apresentando avanços significativos na qualidade de materiais e
componentes da Construção Civil. Atualmente, existem 25 Programas Setoriais de
Qualidade - PSQs, e em alguns segmentos já foi superado o percentual de 90% de
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conformidade para materiais que compõem a Cesta Básica da construção (PBQPH).
Outras medidas de modernização e adequação da indústria da Construção
Civil às novas realidades brasileiras são: o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas
- SINAT, que tem por objetivo suprir as lacunas de normalização técnica, quando
esta não for prescritiva, e os processos de certificação.
A busca pela certificação de produtos, por parte das empresas da Construção
Civil, visa principalmente atender o mercado internacional, pois a certificação
confere status tanto no meio empresarial quanto no mercado consumidor. Esta
situação favorece não só o consumidor final, mas toda a cadeia produtiva. Neste
cenário, percebe-se que a questão ambiental não constitui fator principal para serem
feitas adequações às recomendações de conformidade, mas à lógica financeira.
Apesar disto, muitas empresas já conseguem aferir lucro promovendo
cuidados com o meio ambiente, ao adotarem, por exemplo: fonte energética menos
poluidora; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL; implantação da cogeração
de energia em seus processos produtivos; substituição de matérias-primas não
renováveis por produtos reciclados.
Tabela 1 ― Estrutura de receita Construção Civil, 2015.

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015
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Segundo Silveira (2016), o aumento do desemprego também eleva a busca
por um negócio próprio. Muitas franquias de casa e construção focam prestação de
serviços e requerem investimento baixo, o que atrai o empreendedor por
necessidade. Segundo Associação Brasileira de Franquias o faturamento do setor
foi de R$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre de 2015 para R$ 1,9 bilhão no mesmo
período de 2016. O aumento do desemprego na construção civil também eleva a
busca por um negócio próprio. E em contrapartida o aumento de clientes-alvo se
deve à busca por maior credibilidade no serviço, prazos e metas.
A Construção Civil no mundo possui muita resistência em modernização,
porém em função dos novos usuários e das novas tecnologias tornou-se necessário
à sua inclusão no mundo digital.
Para iniciar-se o estudo foram estudadas três questões básicas: (i) o setor da
construção civil; (ii) internet e o comércio eletrônico e (iii) marketing.
A Construção Civil é um dos principais setores industriais do País, onde o
desempenho histórico do mercado acompanha a economia brasileira. Desta forma o
mercado de trabalho no setor é cíclico, com fases de alta demanda e,
consequentemente, com escassez de mão de obra especializada, e períodos de
baixa, onde há a retração do mercado, falta de investimentos e consequentemente
aumento na disponibilidade de ofertas de serviços diversos no setor.
A Indústria da Construção Civil é composta por uma complexa cadeia
produtiva que abrange setores industriais diversos, tais como: mineração, siderurgia
do aço, metalurgia do alumínio e do cobre, vidro, cerâmica, madeira, plásticos,
equipamentos elétricos e mecânicos, fios e cabos e diversos prestadores de
serviços, como escritórios de projetos arquitetônicos, serviços de engenharia,
empreiteiros etc.
A principal função da internet é conectar diversos computadores para trocar
dados e mensagens utilizando um protocolo comum. Desta forma eliminando o fator
distância e colocando diversos usuários em um mesmo ambiente virtual.
Uma alternativa de relacionamento de clientes que as empresas encontraram
para realizar negócios por meio da plataforma de internet é o caso do comercio
eletrônico (CE) ou e-commerce.
Para esclarecer que o e-commerce ou comercio eletrônico é apenas, um dos
tipos de negócios existentes (e-business). Essa confusão se deve ao fato de que as
primeiras aplicações empresariais realizadas pela internet começaram com as
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vendas e, por isso, utilizava-se apenas o termo eletrônico (OSAKA, 2003; AMOR,
2000 apud MATTA, 2014, p.18).
O termo e-business se refere a como utilizar o fato conveniência das compras
a distância, à disponibilidade de acesso 24 horas aos fornecedores e à possiblidade
de pesquisa mundial dos preços das ofertas para ampliar as vendas dos negócios
existentes ou criar novos negócios virtuais (AMOR, 2002, p.7 apud MATTA, 2014,
p.18)
Quanto ao e-commerce, ele pode ser definido como a compra e venda de
informações, produtos e serviços por meio de redes de computadores (KALAKOTA
et, 2002 apud MATTA, 2014, p.18). Ele inclui qualquer negócio realizado
eletronicamente e que ocorre entre dois parceiros de negócios ou entre o dono do
negócio e seus clientes (CAMERON, 1997 apud MATTA, 2014, p.18).
Nonnenmacher (2012) diz que no Brasil, segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações, existem 252 milhões de celulares para 192 milhões de
brasileiros.
Nesse mercado de telefonia móvel, segundo pesquisas divulgada pela
empresa GFK (CONVERGENCIA DIGITAL, 2012), dos celulares vendidos em 2011
foram smartphones, representando 15% do total de aparelhos brasileiros. Além
disso, nosso país é o 7º no mercado de internet no mundo, com 46,3 milhões de
usuários, e 5° colocado, quando observado o número de horas do usuário conectado
à rede.
Esses números também estabelecem um crescimento na área de conexão
móvel, visto que, o incremento no mercado de ofertas de serviços e empresas de
conexões.
Acredita-se no mercado que quando uma tecnologia é lançada, os
consumidores reagem de diferentes maneiras. Com isso, é comum a implementação
da análise de perfil dos consumidores e que pode ser segmentado em cinco tipos de
clientes de tecnologia: os exploradores, os pioneiros, os céticos, os paranoicos e os
retardatários. Para eles, cada segmento desempenha um papel distinto na
movimentação de um novo produto pois cada um entra no mercado de tecnologia
em uma fase diferente.
Analisar o comportamento do consumidor é estudar os processos envolvidos
na mecânica de consumo real de indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam
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ou

descartam

produtos,

serviços,

ideias

ou

experiências

para

satisfazer

necessidades e desejos fazendo desta ação uma experiência de consumo.
O processo de segmentação e conhecimento desses consumidores possibilita
a criação de estratégias de marketing para as empresas de tecnologia. De uma
maneira ampla, Kotler (2005. p. 30) define marketing como “I...] um processo social
por meio da qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o
que desejam com a criação. Oferta livre negociação de produtos e serviços de valor
com outros”.
Trabalhar informações reais de consumo suportam as empresas na
compreensão das necessidades de seus clientes, seus desejos e suas demandas.
Necessidades são as exigências básicas das pessoas, para viver, ter segurança
participar de um grupo, entre outros. Além disso, as pessoas necessitam de
entretenimento educação, os desejos surgem dessas necessidades, quando
dirigidas a objetos específicos. Demandas são desejos por produtos específicos
apoiados possibilidade de a e são—essas demandas que as empresas estudam
para compreenderem seus clientes e influenciarem seus desejos.
Ao analisar as preferências dos consumidores, a partir de dados reais de
consumo o planejamento de ações publicitárias e promocionais são mais
direcionadas e assertivas. Neste processo de comunicação e consumo assistido as
marcas passam a conversas com o consumidor e acompanha-lo na jornada de
navegação e compra. Quem tem prazer em aprender uma nova tecnologia pode
obter muita satisfação e ser mais independente nesse processo do que uma pessoa
que tende a adotar essas tecnologias tardiamente.
De uma maneira ampla, Nonnenmacher (2012, p. 9), comenta que
[...] a internet móvel, entrou no mercado no ano 2000 e é compreendida
como a tecnologia de comunicação sem fio (wireless) para acesso à
informações e aplicações na Web em qualquer lugar e momento, a partir de
dispositivos móveis, como celulares, smartphones e tablets.

A comunicação sem fio (wireless) possui vantagens indiscutíveis para o
usuário. Esta facilidade de acesso rápido com mobilidade promove ao usuário uma
experiência de agilidade e liberdade. O aumento na oferta de redes sem fio ganha
destaque em comércios, hotéis, aeroportos e restaurantes. Por outro lado, o custo
da mensalidade é cada vez menor para o padrão de terceira geração - 3G, mesmo
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com velocidade reduzida. Desta forma se constrói a década da mobilidade digital,
em comunicação, serviços, diversão e tarefas diversas.
Esta era da conexão móvel impacta consequentemente no desenvolvimento,
lançamentos e vendas de aparelhos inteligentes, como smartphones e tablets.
O smartphone, é uma combinação de duas classes: a dos celulares e dos
assistentes pessoais digitais (PDAs). Sua vantagem principal para o usuário é a
mobilidade, que basicamente pode entrar em contato com o mundo virtual de duas
formas: pela tecnologia de terceira geração - 3G, ou pela tecnologia de quarta
geração - 4G (serviço vinculado à operadoras de celular) ou por redes de wi-fi. O
usuário estando conectado pode enviar e receber uma série de informações como
se estivesse em seu desktop (computador de mesa).
Segundo estudo da IDC Brasil (2016), desde 2015 o mercado de celulares
passa por diversas transformações, sendo que duas se destacam:
a maioria dos usuários já está na segunda ou terceira compra. Isso faz com
que os fabricantes alterem seus portfólios e passem a oferecer celulares
com especificações técnicas superiores.

Entre os meses de janeiro e março de 2016 foram comercializados 10.3
milhões de celulares no Brasil, sendo 9.3 (89,8%) smartphones e 1 milhão (10.2%)
feature phones (celulares intermediários entre smartphones e celulares comuns).
O estudo da IDC Brasil (2016), mostra também que o ticket médio dos
smartphones no primeiro trimestre de 2016 subiu para R$ 1139,23, enquanto no
mesmo período do ano passado o ticket médio era de R$ 790,52.
Duas faixas de preços tiveram crescimento. A de valores entre R$ 1 mil a R$
1299 cresceu 321,9%, e a acima de R$ 3 mil teve um aumento de 110,6%.
Há um ano, por exemplo, os aparelhos com valores entre R$1 mil e R$ 1299
representavam 4,4% do total do mercado. Hoje, representam 28,4%”.
Segundo pesquisa de efetuado no mercado de consumo, cada vez menos
domicílios brasileiros estão contando com um computador de mesa.
Em 2015, segundo o levantamento, eram 31,4 milhões de residências com
computadores de mesa, o que representa uma redução de 3,4% em relação ao
período anterior. Além disso, a pesquisa mostrou uma diminuição no número de
residências com acesso à internet também caiu, porém apresentando um percentual
menor, de 2,4%, passando de 28,2 milhões para 27,5 milhões.
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Apesar de todas as regiões brasileiras terem registrado queda, no Norte e
Nordeste os resultados foram mais expressivos: apenas 26,7% e 30,3% dos lares
possuem um computador, respectivamente, e 19,6% e 25,8% desses com acesso à
internet.
Segundo GOMES (2017) a pesquisa do IBGE (Pesquisa Nacional por
Amostras de Domicílios Continua, 2018), pelo menos 116 milhões de pessoas no
Brasil estiveram conectadas na internet em 2016. Isso equivale a 64,7% de pessoas
com dez anos ou mais. Em 2015, esse número foi de 63,3% de pessoas.
Apesar crescimento das vendas, o número de usuários desse aparelho no
nosso país é bem menor comparado ao de outras nações, mas mesmo assim, é um
número crescente, com 252 milhões de celulares e 46 milhões de aparelhos móveis
com acesso à internet, o Brasil já tem mais telefones móveis do que habitantes. A
comunicação móvel está transformando atividades econômicas e sociais de maneira
profunda.
Outro dispositivo que foi amplamente utilizado pelos consumidores foi o tablet,
um computador em forma de prancheta eletrônica, sem teclado e com tela sensível
ao toque e seu principal foco é o acesso à internet. A navegação na web, e-mail,
leitura edição de documentos simples são algumas das principais que atividades
podem ser feitas com o aparelho, além de ser possível assistir a vídeo ver fotos e
ouvir músicas. Este equipamento tem como vantagem a portabilidade, um
dispositivo pequeno, fino e leve se comparado ao notebook convencional.
O perfil do consumidor de tablet foi aderido primeiramente pelos aficionados
por tecnologia.
Além das funcionalidades mencionadas, esses dispositivos apresentam outro
atrativo, os aplicativos.
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1.2 OS APLICATIVOS

Aplicativos são programas desenvolvidos primeiramente para uso em
dispositivos moveis, como telefones ou tablets com objetivo de facilitar o
desempenho de atividades práticas do usuário, podem ser apresentados desde um
utilitário básico até outros que prendem o foco e a atenção do usuário. Pode ser
classificado, também, os tipos de aplicativos quanto a sua funcionalidade são eles:
a) Utilitários: Esta é a aplicação mais básica. Exemplos deste tipo são
relógios mundiais:
b) Localização: o localizador é um tipo de aplicativo para auxiliar as pessoas
onde elas estão. Exemplos destes tipos são o mapas e GPS;
c) Informação: Possui objetivo de prover informações ao usuário
d) Produtividade: Tem a propósito de oferecer maior eficiência aos
consumidores;
e) Tela Inteira (Full screen) serve para prender a atenção em vários
momentos. Desde quando o telefone não esteja sendo usado até a hora
em que o consumidor esteja olhando um mapa ou mesmo jogando.

Figura 1 ― Tipos de aplicativos: utilitários; localização; informação; produtividade e
tela inteira

Fonte: adaptado de Fling (2009) apud MATTA, PAGINA DA MATTA

Os aplicativos podem ser gratuitos ou pagos e podem ser utilizados quando
você estiver conectado ou não à internet. Para acessá-los a partir dos dispositivos,
você pode fazer downloads através dos próprios aparelhos e adquiri-los
preferencialmente lojas oficiais on-line criadas por cada empresa de sistema
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operacional, como a App Store (iPhone) Google Play (Android), Blackberry
(Blackberry App World), symbian (ovi store), entre outros.
Nonnenmacher (2012) diz que o mercado de aplicativos apresenta números
cada vez mais expressivos de downloads e usuário, a Apple uma das maiores
empresas fabricantes de smartphones e tablets, noticiou que sua loja on-line, a
iTunes store, chegou ao número vinte e cinco bilhões de downloads, entre músicas e
aplicativos para dispositivos móveis e desktops.
Este número reflete a demanda mundial para esse mercado. E é cada vez
mais crescente o número de usuários demandadores e empresas que ofertam os
aplicativos.
Atualmente as grandes instituições financeiras adotaram os aplicativos como
forma de acesso aos seus sistemas pelos clientes usuários de contas. A vida digital
mudou a maneira como nos relacionamos com os bancos, e as facilidades deste
canal atrai cada vez mais usuários.
Um atrativo interessante para a ocorrência esta migração de sistemas de
computadores de mesa para aplicativos, é a segurança que os aplicativos oferecem.
Atualmente os sistemas de computadores de mesa são infectados facilmente por
vírus que roubam sua senha bancaria, em contrapartida os aplicativos por ser um
sistema novo e sempre customizado para cada banco, e por ser uma nova
tecnologia, contam com uma segurança maior no quesito invasão.

1.3 MARKETING

A análise das questões envolvidas com o Marketing foram dividias em três
visões: (i) uso da internet e os 4Ps; (ii) marketing direto; e (iii) serviços.

1.3.1 Uso da internet e os 4Ps (SEM NEGRITO)

No conceito de marketing o composto básico quatro Ps – se refere aos
seguintes elementos de marketing: Produto, Praça, Preço e Promoção.
Alguns estudiosos apresentam propostas de mais divisões deste composto,
considerando haver alinhamento com os elementos estratégicos de marketing
(mercado-alvo, posicionamento, e estratégias competitivas).
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Também conhecido como mix de marketing ou composto de marketing, são
os quatro elementos básicos que compõem qualquer estratégia para alcançar um
público.

Figura 2 ― Composto de marketing (4Ps)

Fonte: Kotler e Keller (2006, p.17)

1.3.1.1 Primeiro P: Produto

A conceptualização do produto do serviço (Ilustração 2) serve para criar ou
avaliar um serviço existente, e é constituída por quatro níveis (COWELL, 1984 apud
HUTT; SPEH, 2010, p.276 apud RIGATO, 2013 p.69):
Em serviços, o produto pode ser entendido como um pacote composto por
serviço principal (que atende às necessidades básicas do consumidor), serviço
suplementar (que facilita a compra e uso de bens e ajuda a criar diferenciação da
oferta), qualidade e nível de serviço. O pacote de serviços também deve considerar
as pessoas que o prestam, o produto físico associado ao serviço e o processo de
prestação de serviço.
a) Nível 1: conceito de benefício do cliente: avalia o benefício central que o
cliente obtém do serviço. Realiza um controle de qualidade dos atributos
funcionais, eficazes e psicológicos por ele oferecido:
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b) Nível 2: conceito de serviço: traduz o benefício esperado pelo cliente em
vantagens do serviço;
c) Nível 3: oferta de serviços: especifica o pacote total de serviços, incluindo
os elementos tangíveis e intangíveis quando, onde, para quem, como
serão apresentados
d) Nível 4: sistema de prestação do serviço: detalha como este é prestado ao
cliente.

Figura 3 ― Conceitualização do produto do serviço

Fonte: COWELL, 1984, p.100 apud HUTT; SPEH, 2010, p.277, apud RIGATO, 2013 p.72

1.3.1.2 Segundo P: Preço

Atribuir corretamente o preço aos produtos é fundamental para o sucesso
financeiro da empresa. Todavia, existem algumas diferenças básica nas avaliações
feitas pelos clientes com relação à precificação de serviços, em comparação à de
bens.
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Segundo RIGATO, 2013, p. 72:
a) Os clientes possuem referencias imprecisas ou limitadas para os serviços;
b) O preço é um importante indicador da qualidade dos serviços;
c) Além do valor monetário do serviço, os clientes também consideram como
relevante seus custos relativos a dispêndios de tempo e de esforço.
Essas diferenças básicas podem impactar as estratégias adotadas pelas
empresas para definir e administrar os preços dos serviços.
O preço de um produto é variável, e pode ser composto por preço fixo, e
preço fixo mais lucro.
De uma maneira geral o preço deve ser atrativo para o público, e deve ser
balanceado de acordo com o público alvo e canal de distribuição.
Dentro da estratégica de marketing e do composto de produtos e serviços, o
preço é o único item que gera receita. E dentro do preço também podemos ter itens
como custo, lucro, prazo e desconto.
Dentro do consumo virtual, a internet propicia muitas das características de
um mercado eficiente, como preços mais baixos, maior elasticidade de preço,
mudanças frequentes e pequenas alterações de preço, exceto a restrição na
dispersão de preços, ou seja, a internet não evita ter ampla diferença entre o preço
mais alto e o mais baixo.

1.3.1.3 Terceiro P: Praça

O item praça, do composto de marketing, trata de como tomar o serviço
disponível e acessível. Para isso, são tomadas decisões sobre localidade e quando
o serviço será entregue, assim como sobre os métodos e canais de distribuição a
serem utilizados.

1.3.1.4 Quarto P: Promoção

A promoção pode ser definida como um conjunto de atividades coordenadas
para ser estabelecer canais de informação e de persuasão, iniciadas pelo vendedor,
com o objetivo de realizar a venda de produtos.
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Esse conjunto de atividades é conhecido como mix promocional, sendo
composto por propaganda, marketing direto, promoção de venda, publicidade e
relações públicas, venda pessoas, e marketing interativo ou pela internet.
Definir, como será a oferta, estratégias de divulgação e canais é o básico para
a definir a promoção.

1.3.2 Marketing direto

O marketing direto é a comunicação direta com o cliente-alvo para gerar
resposta e/ou transação de consumo. Este tipo de marketing envolve: mala direta; email-marketing; catálogos; internet; mídias impressas ou radiodifusão.
A realização de marketing direto pela internet proporciona vantagens como:
atualização em tempo real, menor custo operacionalização, funcionalidade na busca
de informação, acesso aos catálogos dos fornecedores, etc. O escopo e o grau de
utilização dessas vantagens dependem da fase de comercio eletrônico em que se
encontra a empresa, a saber.
a) Primeira fase: Simples fornecimento de informações on-line.
Vantagens: facilidade de localização do produto e acesso a informações;
b) Segunda fase: Publicação banco de dados.
Vantagens: permite aos usuários realizar buscas mais especificas;
c) Terceira fase: Autosserviço do cliente-alvo
Vantagens: acesso a informações customizadas para clientes específicos;
d) Quarta fase: Transações
Vantagens: são fornecidas ao cliente todas as informações relacionadas a
ele, as quais englobam desde a coleta de informações para a compra até o processo
de faturamento.
Desta forma, o marketing na internet além de permitir diversos compostos de
marketing, também facilita na relação com o cliente-alvo.
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As empresas devem analisar o papel das mídias sociais, pois a partir do seu
surgimento, gestores de marketing começam a perder o controle sobre o conteúdo,
o tempo e a frequência da informação e a comunicação que outrora era controlada
pelas empresas, atualmente ela é promovida e produzida por consumidores.
Portanto, neste novo paradigma a informação sobre produtos e serviços é originada
no mercado e baseiam-se nas experiências dos consumidores que são amplificadas
a partir do uso das mídias sociais, conforme pode ser visto na Ilustração 3.

Figura 4 ― Paradigma da nova comunicação

Fonte: SILVA (2014, P.69)

A partir deste novo paradigma da comunicação, os gerentes de marketing
devem aceitar a realidade de que uma grande quantidade de informações sobre
seus produtos e serviços está sendo comunicada por consumidores para outros
consumidores através das mídias sociais. Este relacionamento pode influenciar
diretamente todos os aspectos do comportamento do consumidor, de aquisição de
informação

para

expressões

de

satisfação

e/ou

insatisfação

pós-compra.

(MANGOLD; FAULDS, 2009 SILVA (2014, p.69)).
Com este novo enfoque o marketing e as comunicações de marketing são
parte

importante

do

relacionamento,

pois

possibilita

criar

comunicações
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personalizadas. Outro fator e a importância do plano promocional que deve ser parte
de uma estratégia viável de marketing e deve ser coordenado com todas as suas
atividades. Sendo assim, a promoção é apenas um ponto de contato com o
consumidor, e na comunicação integrada de marketing, a empresa deve integrar
todos os esforços, incluindo também a distribuição, o preço e a oferta do produto

1.3.3 Serviços

Serviços são atividades tangíveis ou não, que atendem a necessidades de
seus consumidores.
A maior parte do valor do serviço é proveniente de elementos intangíveis.
Desta forma, o conhecimento do serviço é obtido através da experiência de receber
o serviço real.
Nos serviços business-to-business, a migração de uma economia de serviços
para uma economia de experiência ocorre em função da coprodução e da natureza
colaborativa do relacionamento. A experiência central nos serviços business-tobusiness é a “criação, a capacitação, a solução de problemas, e o uso inovador de
informações que não são consumidas na troca, mas sim ampliadas, permanecendo
disponíveis para uso posterior por outras pessoas” (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS,
2010, p. 35 apud RIGATO, 2013 p 18) e possui as seguintes dimensões
(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010, p. 34 apud RIGATO, 2013 p 19):
a) Co-creation (Cocriação) de valor: o cliente é um elemento do processo de
serviço, sendo coprodutor do valor extraído do relacionamento;
b) Relacionamento com o cliente: proporciona inovação e diferenciação.
Relacionamentos de longo prazo propiciam adequação dos serviços às
necessidades do cliente.
c) Capacidade de serviço: deve atender às flutuações de demanda,
mantendo a qualidade.
Para representar as interações que compõem uma experiência típica de
serviço, foi desenvolvido o modelo denominado Servuction – vocábulo análogo a
production, combinando os termos service e production. (RIGATO, 2013 p 19)
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Figura 5 ― O modelo Servuction de produção de serviços

Fonte: EIGLIER; LANGEARD, 1987, p 18 apud RIGATO, 2013 p 20)

O modelo Servuction exposto acima traz a vantagem de destacar que os
clientes compõem o processo de serviço de forma dinâmica, podendo desta forma
participar de várias maneiras. Desta forma proporciona melhores desafios e
oportunidades interessantes ao marketing de serviços. Empresas como Wall-Mart,
Disney, Hard Rock Café, Planet Hollywood, Rainforest Café, utilizam a exploração
deste conceito e largamente mencionam esta experiência com o consumidor, como
um item de marketing positivo.
O modelo ilustra também que mesmo os sistemas invisíveis ao cliente devem
estar em alinhamento com as expectativas do serviço visível.
A experiência do cliente constitui parte do valor demandado pelo cliente, e
muitas empresas – como a FedEx, as de alta tecnologia, e outras – possuem suas
marcas construídas sobre uma promessa de valor ao cliente (HUTT; SPEH, 2010,
p.261 apud RIGATO, 2013 p.21)
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1.4 JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO

O mercado da Construção Civil possui diversos tipos e formas de
comunicação e interação com seus provedores e usuários, porém estão de forma
desconectada.
A indústria de produtos para a construção civil possui sites exclusivos sobre
sua marca, abordando vantagens e benefícios dos mesmos. Para comprar o produto
escolhido o usuário deve se direcionar a uma loja virtual ou física de sua escolha, e
para aplicar/utilizar o produto normalmente conta com sua rede de relacionamentos
para indicação de um profissional adequado, ou faz a busca no mercado, exemplo
internet.
Essa inter-relação entre produto-consumo-uso acontece em várias disciplinas
dentro do setor da Construção Civil, portanto a proposta de centralizar estas
necessidades estaria melhorando a comunicação entre os interlocutores do setor.
Outro importante elemento que vem modificando o comportamento dos
consumidores quantos as decisões sobre compras e serviços são as plataformas
online de avaliação de estabelecimento e compartilhamento de experiências.
Essa nova dinâmica que permeia as etapas de influência, busca, avaliação de
alternativas, compra, consumo e avaliação pós-consumo do comportamento do
consumidor requerem uma abordagem mais dinâmica, tecnológica e interativa por
parte dos profissionais que atuam na área.
Na era da tecnologia e da mobilidade. A conexão total com a intemet, em
qualquer hora e lugar, está virando uma necessidade para as pessoas. Os celulares,
dispositivos móveis se tornarão o principal meio de acesso à internet nos próximos
anos e, é provável, que desktops ficarão para trás dos smartphones em volume de
vendas. A possibilidade de fazer o que se quer, em qualquer lugar e a qualquer
momento, traz facilidade a vida pessoal e eficiência pessoal. Esses dispositivos
vieram com o propósito de agregar facilidades e serão a próxima plataforma de
comunicação já que os dispositivos móveis promovem a interatividade e a evolução
dessas tecnologias encurtando distancias sociais.
Diversas empresas já perceberam que as plataformas móveis são uma nova
oportunidade de mercado e estão criando conteúdos interativos para seus clientes.
Os autores Parasuraman e Colby (2002, p. 20) destacam a importância das
empresas conhecerem seus consumidores e acreditam que: "Se a empresa
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comercializa tecnologia de modo mais sintonizado com as necessidades dos
clientes, ela irá acelerar sua adoção e atingir muito antes um maior número de
vendas," O estudo do comportamento do consumidor é utilizado pelo marketing para
entender a maneira como o consumidor age no processo de decisão e de compra de
um determinado produto, marca ou serviço.
A proposta de colocar no mercado da construção civil um aplicativo que
centralize produtos e serviços para o setor, com dinâmica de redes social para troca
de informações e experiências, e ainda funcione como um banco de dados para
análise dos usuários desses produtos poderá ajudar as empresas do setor na
melhora dos produtos ou serviços já existentes, além de entender as preferências
dos usuários e de descobrir lacunas que podem ser exploradas.

39

2 OBJETIVO

Propor diretrizes para concepção de aplicativo de busca para Construção Civil
para uso em dispositivos móveis.
Devido ao exposto anteriormente, esta dissertação pretende trazer ao setor
de Construção Civil a proposta de uma plataforma virtual de busca de produtos,
serviços, equipamentos e sistemas para o setor, de forma centralizada, dentro de
um único espaço virtual interativo. A seguir é apresentado o método de estudo que
comportará o objetivo central desta monografia.
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3 METODO DE ESTUDO

A metodologia desenvolvida está demonstrada no fluxograma apresentado a
seguir, sendo que as atividades para condução da pesquisa, de acordo com o
método de estudo proposto.

Figura 6 ― Esquema método de estudo
Próximos passos

Fonte: Elaborada pelo autor

Assim, apresentam-se o detalhamento de cada uma das dez etapas citadas:


Etapa

1

–

Estudo

sobre

a

construção

civil,

internet

e

serviço/produtos: Foi realizada uma análise as necessidades de
conectar-se os provedores de serviços e produtos aos clientes-alvo


Etapa 2 – Revisão Bibliográfica necessidades da construção civil em
portais de busca: Compreende o levantamento das necessidades dos
clientes-alvo e provedores.



Etapa 3 – Revisão Bibliográfica plataformas de relacionamento e
buscas: Compreende o levantamento das necessidades dos clientes-alvo
e provedores.
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Etapa 4 – Revisão Bibliográfica Marketing em aplicativos de busca:
Compreende o levantamento das necessidades dos Clientes e provedores.



Etapa 5, 6 e 7 – Estudo das inter-relações de consumo Business-toBusiness (B2B) e Business-to-Costumer (B2C): conceitos e propostas
destes método e forma de consumo



Etapa 8 – Pesquisa de Conhecimento: Corresponde ao levantamento de
normas, resoluções e legislação técnica pertinente a dinâmica do
consumo.



Etapa 9 – Avaliação de Resultados: Por meio das informações contidas
elabora-se uma proposta de Diretrizes para concepção de aplicativo de
busca integrada para Construção Civil



Etapa 10 – Considerações Finais: Como Consideração Final, faz-se uma
apreciação das consequências das melhorias propostas no setor e em
suas relações.
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4 REVISAO BIBLIOGRAFICA

A revisão bibliográfica deste estudo tem o objetivo de propiciar uma
fundamentação teórica exploratória sobre o tema estudado, por meio de busca
exploratório de plataformas e mídias existentes, redes de empresas, serviços virtuais
e dinâmica da construção civil sob a óptica de organizações virtuais.
Subsequentemente, será apresentada a análise de dados. Este conjunto
propiciará um embasamento teórico adequado para desenvolvimento do Modelo de
Diretrizes para concepção de aplicativo de busca integrada para Construção Civil.

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA NECESSIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
PORTAIS E APLICATIVOS DE BUSCA

Segundo NEVES (2007), expõem que na construção civil há baixo grau de
inovação, comunicação, confiança e cooperatividade coordenada, a cultura é
conservadora e a maioria dos trabalhos, são organizados em projeto únicos.
Ainda segundo Neves (2007, p. 27) adicionalmente, parte dos problemas no
setor da construção, de acordo com Wong et al. (2005), ocorrem devido às barreiras
no aprendizado e mudança organizacional. Com a competição global isto se torna
um entrave ao crescimento do setor, onde associada às rápidas mudanças
tecnológicas e à crescente diversidade de produtos tem levado a um cenário onde
as indústrias tendem a investir continuamente novas tecnologias e canais para a
pratica de aprendizado e gerenciamento.
Atualmente, existem redes de empresas, comunidades e portais onde a ideia
principal é centralizar informações de forma estratégica, pois permitem que a
empresa participante tenha acesso à informação, recursos, mercados e tecnologias,
com vantagens de aumentar seus conhecimentos, obter economias de escala e
escopo e permitindo alcançar objetivos estratégicos.
Estas redes centralizam compartilhamento de riscos e combinação de
competências com outras empresas, facilitando desta forma a implementação de
serviços no mercado.
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Realmente, a tendência do agrupamento de empresas de construção civil, em
arranjos inter-organizacionais para obter vantagens estratégicas, já vem sendo
utilizada em alguns setores econômicos.
Nesse caso, empresas de um mesmo setor, muitas vezes concorrentes ou
complementares estão se reunindo para desenvolver soluções tecnológicas
coletivas com o objetivo de promover e incrementar a eficiência da cadeia de
suprimentos e ofertas de produtos e serviços, criando desta forma soluções de
negócio para um setor especifico. Essas soluções se referem a um tipo específico
de comércio eletrônico entre empresas -Business to Business, denominado e
marketplaces verticais.
Atualmente os marketplaces lideram o mercado, muitas empresas de
pagamento já desenvolvem soluções para atender demandas de simplificação de
cadastro, divisão de pagamento, comissionamento de vendas.
Uma das principais vantagens do uso de marketingplaces é potencializar as
relações entre compradores e vendedores, de forma transparente, tornando este
serviço uma experiência de uso.
O gerenciamento de conflitos e problemas na relação comercial dever ser um
ponto importante de analise na implementação desta relação complexa comercial.
Fornecer meios para verificar se determinado vendedor ou prestador de serviço
cumpriram com o que foi acordado, além de meios para que esses conflitos sejam
resolvidos.
Entende-se que num ambiente interorganizacional é possivel reduzir riscos
associados à transação, pois ao atuar como mecanismos de monitoramento, os
agentes teriam menos probabilidade de ter um comportamento oportunista, isto
diminuiriam os problemas do risco moral. Apesar da relevância dessas contribuições,
essa área de pesquisa ainda carece de aplicações práticas que pudessem analisar
soluções tecnológicas recentes como por exemplo, o comércio eletrônico.
Portanto, o estudo visa cobrir essa lacuna, ao relacionar: redes de
cooperação comércio eletrônico e assimetria de informações e realizar uma
explanação sobre o caso, no setor da construção civil que possa contribuir com as
pesquisas sobre o tema.
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4.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA PLATAFORMAS DE RELACIONAMENTO E
BUSCAS

Para fundamentar este estudo buscou-se na internet plataformas, sites, blogs,
mídias sociais, e aplicativos que ofertem produtos e/ou serviços a construção civil.
Na sequência abaixo foi acatado a própria ordem de exposição apresentada pelo
site de busca.

4.2.1 Sites de informações e dicas para construção civil

Nesta pesquisa encontra-se diversos sites com informações/notícias sobre a
construção civil, sendo a maioria voltada para público de construtora (canal
Business-to-Business). Relacionado abaixo os mais relevantes dentro da busca:
a) AEC web – O portal da Arquitetura e Engenharia e Construção. Portal
voltado à Construtoras. Inclui em sua plataforma um e-commerce estático,
onde não há a interação com o usuário, e site como:
a. Galeria de Arquitetura - com obras referenciais;
b. Portal dos Equipamentos – com máquinas, Equipamentos e
e Ferramentas para Construção;
c. Construmanager – site para gestores de obra
d. Rede de Obras – site com informações sobre o mercado formal da
construção civil informando status de projetos e obras; (AECWEB,
2017)

b) PiniWEB – O portal de notícias dos mercados de construção civil. Esta
plataforma pertence a uma editora de livros técnicos, portanto inclui como
benefícios alguns serviços e-commerce de livros, periódicos e softwares.
(PINIWEB, 2017)
c) Buildin – Site possui uma proposta diferente, faz a curadoria de conteúdo
técnico da construção civil (notícias, vídeos e entrevistas) na internet, e
veicula em sua página com referência ao site fonte. Divulga que possui
70mil conteúdos selecionados de mais de 650 fontes de informação.
(ALVES, 2017)
d) Demais sites de notícias: Jornal da Construção Civil; Construct; Blog da
engenharia; Brasil Engenharia; ArchDaily Brasil. (ALVES, 2017)
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4.2.2 Aplicativos de dispositivos móveis para construção civil

Aplicativos são programas para uso nos telefones móveis ou tablets com
objetivo de facilitar o desempenho de atividades práticas do usuário, podem ser
apresentados de várias formas, desde um utilitário básico até outros que prendem o
foco e a atenção do usuário. Na Construção Civil no Brasil, já aparecem em lojas
alguns aplicativos disponíveis para download, todos são aplicativos pagos, alguns
com custo expressivos, principalmente os sistemas voltados para gerenciamento de
projeto e obra. Abaixo listo alguns exemplos:
a) Constructapp: software de gerenciamento remoto de obras, controla tempo
de obra; entrada e saída de insumo; relatório fotográfico de campo
permitindo armazenamento do histórico de andamento de obras, com
acesso colaborativo de vários usuários.

Figura 7 ― Aplicativo Constructapp

Fonte: https://constructapp.io/pt/, internet sem autoria

O Construct aplicativo funciona no celular ou no computador e é o software
para construção civil mais simples e poderoso no mercado. O aplicativo permite
acompanhar obras e projetos em tempo real, enviando fotos, mensagens de texto e

46

voz, planta digital com marcações, listas de tarefas e outras funcionalidades. A
ferramenta é colaborativa e as informações ficam armazenadas na nuvem, o que
garante ainda mais segurança.
Em 2016, a revista americana Fast Company listou a Construct como uma
das melhores empresas do mundo e a quarta mais inovadora na América Latina. A
construtora Tecnisa utiliza o aplicativo e já conseguiu otimizar em 5 horas o seu
fluxo semanal de trabalho.
b) JobFLEX: O aplicativo JobFLEX facilita a vida do engenheiro na hora de
criar orçamentos. Para começar, é preciso cadastrar os possíveis serviços.
Quando o cliente pedir um orçamento, basta criar uma lista e o aplicativo
gera, automaticamente, a estimativa. Além disso, os pedidos em andamento e todas
as informações de contato com clientes ficam armazenadas para facilitar a
organização.

Figura 8 ― Aplicativo - JOBFLEX

Fonte: https://constructapp.io/pt/, internet sem autoria

c) Reforma simples: Calcular rapidamente a quantidade de materiais
necessários em uma obra: este é o objetivo do aplicativo Reforma
Simples. Basta inserir as medidas do espaço e a ferramenta indica a
quantidade de cimento e vergalhão, por exemplo.
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Figura 9 ― Aplicativo – Reforma Simples

Fonte: https://constructapp.io/pt/, internet sem autoria

d) Fieldwire: Visualizar rapidamente a planta do espaço, acompanhar o
cronograma de atividades e acessar checklists são algumas das
funcionalidades do aplicativo Fieldwire. A ferramenta, que já foi usada em
mais de 50 mil projetos, envia notificações no celular para verificar a
resolução de problemas, por exemplo.

Figura 10 ― Aplicativo – Reforma Simples

Fonte: https://constructapp.io/pt/, internet sem autoria

e) Sienge: A ferramenta Sienge auxilia no acompanhamento de obras,
controle de orçamentos, processo de compras e gestão financeira e
contábil. Uma de suas principais funções é reduzir o desperdício e diminuir
custos.
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Figura 11 ― Sienge

Fonte: https://constructapp.io/pt/, internet sem autoria

4.2.3 Site de serviços/reparos para construção civil

Nesta analise estão as empresas de pequeno porte mais expoentes do
mercado, com abrangência nacional, participação em mídias sociais, abordando
público alvo para construções, reparos e manutenções.
Tabela 2 ― sites de serviços para construção civil

Fonte: Elaborada pelo autor

As empresas que prestam serviços de reparos e instalação (Elétrica,
hidráulica, pintura, alvenaria e reparos) ao setor de construção civil. Possui
abrangência nacional e algumas parcialmente na América do Sul. O contato poder
ser feito on-line após cadastro de e-mail e fornecedores. Possui serviços técnicos
limitados, frente as disciplinas existentes na construção civil. O serviço é voltado
para público final de obras de porte pequeno e médio. A interatividade do site com o
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cliente é baixa, uma vez que a forma de contato virtual é por formulário estático via
e-mail.

4.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA MARKETING EM PORTAIS DE BUSCA

4.3.1 Plataforma de pesquisa para compra produtos

Bondfaro e Google Shopping: são ferramentas de pesquisa e comparação de
preços de produtos com vendas on-line em lojas de e-commerce. Desta forma ajuda
o consumidor a poupar tempo e dinheiro ao comprar pela internet.
Para os usuários a ferramenta é gratuita, e contribui fornecendo listas de
preços comparativos do item escolhido.
Para as lojas de e-commerce a plataforma é paga por CPC (custo por clique),
mas traz o benefício de visualização dentro de um site com maior trafego de
usuários.

4.3.2 CamFind – aplicativo que identifica objetos

Cam find: Aplicativo que utiliza a câmera de celular para identificar, na rede
virtual, qualquer objeto, utilizando a tecnologia de pesquisa visual móvel para dizer o
que é. O aplicativo CamFind fornece resultados não apenas de informações básicas
sobre um objeto que o aplicativo mostra, ele pode exibir resultados de pesquisa na
internet, imagens relacionadas ou similares, comparações de preços e compras online, locais relacionados e localizador de endereço (BRITO, 2013)

4.3.3 Waze - aplicativo de navegação e localização

Waze mapa: é um aplicativo de trânsito e navegação baseado em uma
comunidade, cada motorista delimita uma área e compartilhe informações de trânsito
das vias por onde circula, em tempo real, fazendo todos economizarem tempo e
combustível em seus deslocamentos diários.
O waze é construído na comunidade, com o objetivo de capacitar os usuários
para personalizar sua própria experiência e de outros usuários. Em um esforço para
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fornecer anúncios cada vez mais relevantes aos usuários, em breve ele permitirá
que os usuários identifiquem suas marcas preferidas com um toque no banner
anuncio e também através de configurações de conta.
O waze também trabalha com o marketing baseado em localização. Ao usar
os dados de localização, a plataforma waze observa os padrões globais de
comportamento do usuário e prevê quando um usuário é mais propenso a buscar
um determinado produto ou marca ou um destino especifico. Se o usuário costuma ir
a uma cafeteria todo dia em determinado horário, o waze oferta neste horário as
opções de cafeteria ou produtos similares disponíveis na região onde o usuário se
encontra. Nesta ação é utilizada a abordagem de associação, comum em muitas
aplicações de e-commerce, para analisar dados. Uma associação é basicamente
uma regra que diz se “A” aconteceu, então “B” é muito mais provável que aconteça.
O marketing de localização está se tornando mais importante dentro do mix
de marketing, porque é possível quantificar os usuários que estão dirigindo para
suas lojas, torna-se um métrica para rastrear além das vendas. (WAZE, 2017)
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5 ESTUDO DAS INTERELACOES DE CONSUMO B2B E B2C

O mercado B2B (business-to-business) em resumo são vendas realizadas
normalmente de indústria para grandes empresas. São clientes mais seletos ou
segmentados, com vendas de grande escala, com periodicidade constante, e
normalmente com entregas parceladas. Característica importante desta relação é a
diversidade nas políticas comerciais, não é incomum que a provedora trabalhe com
tabelas de preços distintas de acordo com o perfil do cliente, o que justifica que a
plataformas de e-commerce sejam providas de alta flexibilidade em suas políticas
comerciais.
O B2C (business-to-customer), em resumo, são vendas realizadas para
pessoas físicas ou end-user (consumidores finais), os volumes de aquisição de um
mesmo cliente são diversos em períodos irregulares, normalmente marcados pelo
impulso da emoção. Normalmente a plataforma oferece o preço do produto idêntico
independente do perfil do cliente, variando apenas as taxas de entrega de acordo
com a distância do consumidor.
A tabela 2 abaixo demonstra a diferença de intensidade entre os canais B2B
(business-to-business) e B2C (business-to-customer).
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Tabela 3 ― Diferenças entre marketing B2B e B2C
B2B

Publico alvo

B2C

alta escala de consumidores
baixa escala de consumidores

Drives de Marketing
foco em produtos/serviços
foco em relacionamento
decisão de compra em única etapa
ciclo de compra de varios etapas
confiar em merchandising
confiar educação/concientização
departamento de marketing
time de vendas
gatilhos emocionais
economizando problemas, reduzindo riscos

estrategia de conteúdo
videos
ferramentas on line/apps/games
paginas web
conferencia webnars
comunidos de imprensa on-line

midias sociais
facebook
twitter
Linkedin
Youtube
Blogs

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.1 Marketing de tecnologia

Segundo NONNENMACHER (2012) partir de diversas pesquisas com
consumidores, os autores definiram quatro princípios básicos para os mercados de
tecnologia:
a) Adoção de tecnologia é um processo distinto: o comportamento do cliente
para um produto ou serviço baseado em tecnologia difere daquele para
aceitação de um produto mais convencional;
b) As inovações de tecnologia exigem estratégias de marketing diferentes. As
questões relacionadas ao projeto, ao preço, a comunicação, a distribuição
e a assistência técnica devem ser abordadas especificamente:
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c) c) garantir a satisfação do cliente é um desafio maior para produto ou
serviço baseado em tecnologia: os consumidores desses produtos lidam
com uma abordagem desconhecida e muitas vezes pode ser tornar mais
complexa a satisfação de suas necessidades. Esses clientes necessitam
de treinamento e suporte técnico;
d) d) os mercados de tecnologia são regidos pela lei da massa crítica, em
que frequentemente o resultado é do tipo "o vencedor fica com tudo nesse
mercado é comum uma empresa alcançar uma posição dominante. Essa
posição é difícil ser desafiada até a chegada de uma tecnologia
completamente nova, as primeiras empresas a oferecer a nova tecnologia
podem obler um relativo sucesso, porém no final, uma única empresa
acaba com os concorrentes ou os coloca numa posição de nicho.

Figura 12 ― Princípios para Mercado de Tecnologia – Ciclo de inovação no cliente

Fonte: Parasuramana e Colby (2002, p.19) apud NONNENMACHER, 2012

5.1.2 Direitos básicos do consumidor

Segundo o portal Ambito Jurídico (2018), os princípios gerais e direitos
básicos do consumidor, observa-se primeiramente a Lei n.º 8.078/90 que visa
garantir a proteção do consumidor, a qual tem sido um dos temas mais discutidos
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dentro do Direito, apesar de não estar totalmente assimilada e compreendida pela
comunidade em geral.
Muitos consumidores sabem da existência dos Procon’s, porém, muitas vezes
deixam de exigir seus direitos por mero desconhecimento da lei, ou por achar muito
burocratico o processo. Em Para diminuir a distância ainda existente entre
consumidores insatisfeitos com produtos e serviços e seus fornecedores, o Estado
de São Paulo sancionou em 3 de abril de 2003, a lei complementar n.º 939/03, que
instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de
São Paulo. Tal iniciativa merece ser seguida pelos demais estados brasileiros, com
intuito de apaziguar os problemas decorrentes da falta de defesa do consumidor.
Hoje muitos cidadãos já conhecem alguns de seus direitos, e por isso vão em
busca de defesa na Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, que é o órgão responsável pela coordenação e execução da política
estadual de proteção, amparo e defesa do consumidor. Cabe ao Procon orientar,
receber,

analisar

e

encaminhar

reclamações,

consultas

e

denúncias

de

consumidores, fiscalizar preventivamente os direitos do consumidor e aplicar as
sanções, quando for o caso.
De uma forma geral o consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Podemos definir
também como qualquer pessoa física ou jurídica que, isolada ou coletivamente,
contrate para consumo final, em benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou a
locação de bens, bem como a prestação de um serviço.
Por sua vez, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, ou entes despersonalizados, que desenvolvem atividades
de

produção,

montagem,

criação,

construção,

transformação,

importação,

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
De acordo com Souza (2003), oito são os princípios gerais da defesa do
consumidor, dispostos no artigo 4º da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990,
conhecida como Código do Consumidor, visando proporcionar o atendimento das
necessidades dos consumidores, levando-se em consideração sua dignidade, saúde
e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, transparência e harmonia nas relações entre eles e seus
fornecedores de produtos ou serviços.
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O primeiro princípio diz respeito ao reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor, que visa, reequilibrar a relação de consumo, reforçando a posição do
consumidor e proibindo ou limitando certas práticas de mercado.
De maneira geral pode se dizer que pressupõe que o consumidor é privado
de direitos, pois de forma simplória e individual não consegue valer seus direitos,
necessitando na maioria das vezes de suporte para se relacionar com as empresas,
há um distanciamento elevado entre os envolvidos, empresa e o consumidor normal,
o que impõe dificuldades para este fazer valer o seu direito.
Com o incremento por parte das empresas, a desproporção acentuou-se,
ficando o consumidor numa situação de inferioridade ainda maior, devido à
dificuldade de informações e como reivindicar seus direitos. O consumidor, deve de
ter sua proteção ampliada em função desta desproporção, pois na relação de troca,
empresa/consumidor, é visível a sua inferioridade.
De acordo com o Código do Consumidor, em seu art. 6º, os direitos básicos
do consumidor são em número de 9 (nove):
a) Proteção da vida, saúde e segurança;
b) Educação para o consumo;
c) Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços;
d) Proteção contra publicidade enganosa e abusiva;
e) Proteção contratual;
f) Indenização;
g) Acesso à Justiça;
h) Facilitação de defesa de seus direitos;
i) Qualidade dos serviços públicos;
A Lei n.º 8.078/90 garante os direitos que todo o consumidor deve usufruir.
Porém existem alguns princípios gerais e direitos básicos reconhecidos pelo Código
do Consumidor, mas acima de tudo e em primeiro lugar, há o direito a ser ouvido.
Ouvir significa dar um retorno e não só escutar. É uma via de mão dupla, porque se
está falando com o cidadão, um sujeito de direito, não um alvo mercadológico
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6 ESTUDO DA APLICAÇÃO

Este estudo será realizado por meio da análise de 26 requisitos, obtidos por
meio da revisão bibliográfica e entrevistas utilizando-se metodologia de entrevista
semi estruturado1 com público interessado, que se define como representantes da
área de produção, projeto, normalização, revendedores, e consumidores. Os dados
referentes a estes estão presentes no ANEXO A e TABELA 4.
Quadro 1 ― Indicadores e Requisitos do aplicativo
Requisito do Aplicativo (foco
Indicador

Ação

Interface Mao de obra com
produto

O produto inovador gera
interação com aplicador

do estudo
1. Ser responsável pela
interação do fabricante do
produto inovador com o
aplicador;
2. Permitir acesso das
revendas as informações
técnicas do produto
inovador inclusive
treinamento
3. Manter banco de dados de
aplicadores e instaladores,
de forma colaborativa, com
índice de satisfação do
usuário, valores de mão de
obra

Disponibilidade de mão de
obra

Banco de dados de
aplicadores e instaladores,
com ranking de pontuação
colaborativo

Estoque nos fornecedores de
produtos

Busca de fornecedores com
estoque de produto escolhido,
ou similar com, local de retira,
condições de pagamento e
entrega.

4. Permitir busca de estoque
de revendas, com preços,
prazo de entrega

Estoque no fabricante

Política de estoque zero
(revenda/ fabricante)
Fabricante poderá analisar
indicadores de consumo e
busca por filtros, facilitando na
tomada de decisão

5. Permitir busca de produtos
por encomenda com
preços, prazos de entrega
6. Analise de indicadores de
consumo e busca por perfil
de consumidor, linha de
produto
7. Controle de estoque online com fabricantes e
revendedores,

Ação do aplicativo
 Estudo a distância
EaD (Ensino a
Distância); chat; fórum
 Disponibilizar Fichas
técnica do produtos
inovadores
 Manter cadastro de
aplicadores e
instaladores
 Criar ranking de
priorização, onde
automaticamente os
aplicadores com menor
índice serão
descartados.
 Criar ranking de
aplicadores/instaladores
com valor de mão de
obra (empreitada ou
homem/hora)
 Manter estoques
revendas atualizado,
para permitir buscas.
 Criar ranking de
melhores preços e
prazos de entrega
 Oferecer produtos
similares para uso
 Manter linha direta
fabricante-revenda para
consulta de produtos
sob encomenda
 Oferecer aos
fabricantes indicadores
para análise de perfil do
consumidor e consumo
 Manter controle de
estoque

(continua)

1

é o tipo de entrevista na qual o pesquisador estabelece uma direção para a conversação e persegue
tópicos específicos levantados pelo respondente desse mente o respondente assume a maior parte
de uma conversação. Um dos pontos fortes tipo de entrevista é a flexibilidade (BABBIE, 2001)
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Estoque para peças de reposição

Estoque para peças de
reposição, Localização em
storages , permitindo com esta
economia, que o produtor
assuma os custos do envio.

8. Permitir busca de produtos
por encomenda com preços,
prazos de entrega

9. Permitir relação direta com
fabricante/storage/consumido
res, visando redução de
custo de armazenamento
Treinamento de mão de obra
(usuários)

Divulgação de novos produtos e
serviços; canal exclusivo para
EaD (Ensino a Distância)

10. Permitir acesso dos
usuários as informações
técnicas do produto inovador
inclusive treinamento

Treinamento operacional (cliente
comprador)

Treinamento operacional (cliente
comprador) aplicativo facilitará
um canal de EaD (Ensino a
Distância)

11. Permitir acesso das
revendas as informações
técnicas do produto inovador
inclusive treinamento

Inovação (produto / uso) – O
produto inovação

Lançar Produto inovação, para
campanhas de marketing e
vendas

12. Permitir, manter e
monitorar campanhas de
lançamento de produtos
13.
14. Classificar revendas, por
tipo de negócio; perfil de
vendas; tamanho de loja;
Permitir busca de estoque de
revendas, com preços, prazo
de entrega

Abastecimento de revendas com
o produto lançado, tanto material
de merchandising, como produto
para venda

Treinamento equipe de vendas
(revendas)

15. Permitir acesso das
revendas as informações
técnicas do produto inovador
inclusive treinamento

Treinamento
(usuário)

16. Permitir acesso dos
usuários as informações
técnicas do produto inovador
inclusive treinamento

mão

de

obra

Manutenção preventivo-corretiva.

Oferecer ou consultar prazos
para manutenção preventivocorretiva.

17. Permitir busca/filtros de
consumidores e respectivos
produtos adquiridos com
prazos de manutenção

Produtos prospect (pesquisa de
futuros lançamentos)

Captar histórico de navegação do
usuário, para pesquisas de
produtos/serviços prospect (futuro
lançamento).

18. Manter histórico de banco
de dados das buscas
efetuadas pelos usuários,
com filtros (por região; perfil
de público; atividade; etc)

Regionalização/customização/pe
rfil de usuário/e poder aquisitivo.

Regionalização/customização/pe
rfil de usuário/e poder aquisitivo.
Em função das demandas
coletadas em software é possível
coletar informações por perfil de
usuário, classe e região.

19. Manter histórico de banco
de informações das buscas
efetuadas pelos usuários,
com filtros (por região; perfil
de público; atividade; etc)

 Manter linha
direta fabricanterevenda para
consulta de
produtos sob
encomenda
 Oferecer
serviços on-line
com empresa de
transportes nas
regiões
necessárias
 Estudo a
distância EaD
(Ensino a
Distância); chat;
fórum
 Estudo a
distância EaD
(Ensino a
Distância); chat;
fórum
 Divulgar
produtos novos
para sua base
de clientes
 Criar método
de classificar
revendas por
filtros escolhidos
em seu banco de
dados.
 Estudo a
distância EaD
(Ensino a
Distância); chat;
fórum
 Estudo a
distância EaD
(Ensino a
Distância); chat;
fórum
 Manter
cadastro de
aplicadores e
instaladores
 Permitir ação
de e-mail
marketing para
consumidores de
produto
geradores de
manutenção
 Disponibilizar
para
(fabricantes)
relatórios das
buscas (desejos)
dos usuários
conforme
períodos
 Disponibilizar
para
(fabricantes)
relatórios das
buscas (desejos)
dos usuários
conforme
períodos

(continua)
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Marketing

Marketing utilizar aplicativo para
divulgações de lançamentos ou
promoções.

20. Permitir, manter e
monitorar campanhas de
lançamento de produtos

 Divulgar
produtos novos
para sua base
de clientes

Jurídico - Assiten

Jurídico: oferecer suporte
conforme lei do consumidor a
todas as transações do
aplicativo. Criar um
histórico/ranking de reclamações
do produto/fabricante, para
consultas de usuários

21. Oferecer acesso direto do
usuário com o fornecedor

 Oferecer chat
para cadastro
simultâneo de
reclamações.
Com abertura de
OS (ordem de
serviço para
acompanhament
o do caso.
 Manter
cadastros de
usuários e OS
(ordem de
serviço)
 Disponibilizar
e manter
atualizado
ranking das
reclamações
com filtros
(regionais; tipos
de
produtos/serviço
s; etc.)
 Disponibilizar
ranking com
históricos de
vendas de
produtos e
serviços, com
filtros.
Disponibilizar
ranking com
históricos de
vendas de
produtos e
serviços,
navegação,
consultas, etc.

22. Manter histórico de banco
de dados das reclamações,
para criar ranking de
satisfação do usuário

Produção

Produção – o produto/serviço
monitoramento dos
fabricantes/fornecedores quanto
a sua demanda de produção, por
região.

23. Manter histórico atualizado
de vendas, e demandas

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado – por meio
dos dados de navegação dos
clientes cadastrado e
revendedores mapear as
atividades, tendências de
consumo

24. Manter histórico de banco
de dados das buscas,
compras e reclamações
efetuadas pelos usuários,
com filtros (por região; perfil
de público; atividade; etc)

Garantia

Garantia – estreitar a interface
dos revendedores, lojistas e
clientes finais será agilizada por
meio de canal direto,
Chamadas de Recalls, poderão
ser feitas pelo histórico de
compras.

25. Manter histórico de banco
de dados das buscas,
compras e reclamações
efetuadas pelos usuários,
com filtros (por região; perfil
de público; atividade

26. Permitir, manter e
monitorar campanhas de
recall

Disponibilizar
ranking com
históricos de
vendas de
produtos e
serviços,
navegação,
consultas, etc.
Divulgar produtos
novos para sua
base de clientes

De posse das informações obtidas foi possível elaborar uma proposta de
arquitetura de sistema (preliminar) que interliga os provedores e consumidores finais
(Ilustração 8)

59

Figura 13 ― Navegação primária de reconhecimento (Portal pagina entrada)

continua

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 14 ― Localizador navegação de múltipla escolha

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 15 ― Estudo preliminar do Modelo de requisitos

Fonte: Elaborada pelo autor.
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7 CONCLUSÃO

Tendo como base a revisão bibliográfica e o estudo de aplicação e os
requisitos pode-se concluir que:
Interface Mão de obra com produto, caso for produto inovador existe a
dificuldade de interação do aplicador com o produto lançamento, caso o aplicador
não saiba aplicar, poderá ocorrer patologias que poderão ser detectadas quando o
usuário usar o canal de comunicação com o fabricante, pois o vínculo entre ele e o
aplicação já não existe mais. Com a adoção de um aplicativo interativo acessível via
móbile como em desktop, o produto lançamento pode ser realizado via ead
conseguindo assim atingir um público maior de aplicadores e lojistas (revendas),
seja na definição deste produto por engenheiros (especificadores) e até o usuário no
caso de surgimento de patologias.
Disponibilidade de mão de obra, para produtos em linha ou inovadores. No
mercado existe uma lacuna para busca efetiva de mão de obra especializada para
aplicação/instalação de produtos. A ideia do aplicativo é manter um banco de dados
com cadastro de aplicadores e instaladores que funcionará de forma colaborativa, ou
seja, o usuário do aplicativo poderá pontuar esta mão de obra. Deste modo os
usuários do aplicativo desenvolverão marcos regulamentadores onde a mão de obra
mais capacitada terá maior demanda, criando-se um ranking de priorização, onde
automaticamente os aplicadores com menor índice serão descartados. De posse
deste ciclo de aquisição de serviços e notas, será possível obter-se um valor de mão
de obra seja por empreitada ou por homem/hora, inclusive por região de atuação
classe econômica, e tipo de produto ou material aplicado.
Estoque de produtos nos fornecedores. Por meio da adoção do aplicativo será
possível para o usuário verificar via móbile a disponibilidade do fornecedor mais
próximo da sua obra, condições de pagamento e entrega. E caso o produto
escolhido esteja fora de estoque, poderá ser disponibilizada alternativas técnicas
similares.
Estoque para peças de reposição. Por conta do código de defesa do
consumidor os fabricantes devem disponibilizar por um período determinado por lei,
componentes, produtos e sistemas mesmo que a sua linha de fabricação tenha
sofrido descontinuidade. Com o aplicativo seria mais acessível a localização em
storages que podem até ser terceirizadas, pois o fabricante teria economia na
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gestão da demanda destes itens pelos usuários, permitindo com esta economia, que
o produtor assuma os custos do envio.
Treinamento de mão de obra (end user). O aplicativo facilitará a divulgação de
novos produtos e serviços, e contará com um canal exclusivo para ead de vídeo
aulas com passo a passo de aplicação, disponibilizado pelo próprio fabricante,
podendo ter fórum, chat e glossário, dependendo da disponibilidade e formatação de
cada fabricante, onde o instalador/aplicador poderá ter acesso sempre que for
necessário. Diminuindo desta forma a distância existente hoje entre os mesmos, e
contribuindo para a execução de um trabalho correto.
Treinamento operacional (cliente comprador) com o incremento da tecnologia
há uma distância entre o público senior para uso de novas tecnologias. O aplicativo
facilitará um canal de ead para treinamento de usuários.
Inovação (produto / uso). O produto inovação poderá ser facilmente
disponibilizado no aplicativo, podendo ser executado e acompanhado, todo o ciclo
de lançamento de produto. Abastecimento e treinamento de revendas, treinamento e
disponibilidade de mão de obra e divulgação e monitoramento do produto lançado.
Manutenção preventivo-corretiva. Com o cadastro do usuário no aplicativo, o
fabricante e prestador de serviço poderão acessar/oferecer serviços de manutenção
preventivo e/ou corretiva,
Produtos prospect. (futuros lançamentos), conforme o cliente usuário for
utilizando o aplicativo na busca de soluções para seus problemas, a navegação
monta um histórico de buscas, onde os fabricantes cadastrados poderão fazer
pesquisas exploratórias sobre o perfil do consumidor, montando ranking de
necessidades por região e perfil de usuário. Contribuindo para a definição de
produtos prospects (futuros lançamentos).
Regionalização/customização/perfil de usuário/e poder aquisitivo. Em função
das demandas coletadas em software é possível coletar informações por perfil de
usuário, classe e região. Desenvolvendo produto que atendem caso viável
economicamente, essas demandas.
Marketing. No aplicativo pode ser utilizado para divulgações em massa de
lançamentos ou promoções, tanto em parcerias com revendas, como direto com
fabricantes, se o modelo de negócio do fabricante permitir.
Jurídico. Em qualquer eventualidade com a utilização, aplicação do produto
ou serviço, havendo descontentamento, o usuário poderá abrir uma OS (ordem de
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serviço) sobre o produto/problema em questão. Onde o acesso poderá ser atendido
ou monitorado pelo fabricante/prestador de serviço. Gerando um histórico/ranking de
reclamações do produto/fabricante,
Produção. O produto/serviço cadastrado no aplicativo poderá ter um histórico
de

vendas

e

demandas,

facilitando

assim

o

monitoramento

dos

fabricantes/fornecedores quanto a sua demanda de produção, por região.
Pesquisa de mercado. Por meio dos dados de navegação dos clientes
cadastrado e revendedores, será possível mapear as atividades, tendências de
consumo do mercado. Desta forma as pesquisas hoje encomendadas, poderão
utilizar este aplicativo como meio busca informativa.
Garantia. A interface dos revendedores, lojistas e clientes finais será agilizada
por meio deste canal de comunicação, principalmente por ser ininterrupto, e de
acesso direto entre os players. Inclusive permitirá a realização de intervenções antes
da necessidade da realização de recalls, ação essa dispendiosa e perniciosa.
Como resultante deste estudo entende-se que diante desta variedade de
controle e oportunidades que pode ser oferecido no aplicativo como facilidade e
serviços, e dentro da complexidade de negócios do setor da construção civil, fica
evidente que para o desenvolvimento deste aplicativo o ideal seria segmenta-lo em
canais de consumo ou pela classificação do setor da construção civil.
Por fim, encontraram-se vários aspectos positivos com a implantação do
aplicativo como já mencionado anteriormente. Deve-se destacar que o êxito deste
aplicativo só se dará caso todos os envolvidos tenham maturidade e cidadania em
sua utilização, caso contrário ele se tornará um gerador de premissas errôneas,
sobre preços ou apenas uma ferramenta limitada ao marketing, perdendo desta
forma sua função social.
Com isso espera-se que este estudo auxilie a ter um melhor entendimento do
uso de aplicativos no setor da construção civil, tema desta tese.
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