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Resumo

A análise do empreendedorismo referente a área de materiais da construção civil faz-se muito
importante para remeter todo contexto social que esse ramo está inserido.  Diante disso, o
trabalho  busca  atribuir  características  acerca  do  mercado  e  lógica  dos  vendedores  e
trabalhadores  no  município  de  Sobral.  Através  de  questionários  realizados  em  três
empreendimentos, serão mostrados os pontos mais relevantes nas escolhas realizadas pelo
empresário,  levando  em  consideração  o  tipo  do  material  vendido,  o  local,  contratações,
determinação do preço, relações entre funcionários e clientes, entre outros. Dessa forma, o
perfil da empresa e a sua gestão são apenas consequências do modo como a companhia está
estruturada  e  a  forma  como  a  sociedade  responde  a  essas  elaborações  atrelada  a
responsabilidade social e ambiental.

Palavra-chave:  Empreendedorismo;  Material  de  construção;  Gestão;  Responsabilidade
Social; Relações. 

ABSTRACT

The analysis of entrepreneurship related to the area of building materials it is very important
to remit all social context that this branch is inserted. On this, the work seeks to attribute
characteristics about the market logic in the municipality of Sobral. Through questionnaires
carried  out  in  three  enterprises,  the  most  relevant  points  in  the  choices  made  by  the
entrepreneur  will  be  shown,  taking  into  account  the  type  of  material  sold,  location,
contracting, price, personal relations, among others. In this way, the company profile and its
management are only consequences of the way the company is structured and the way society
responds to these elaborations linked to social and environmental 
 responsibility.

Keywords: Entrepreneurship;  Construction  material;  Management; Social  responsibility;
Relations.
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Pierre Weil e Roland Tompakow (2011), quanto mais unido for um

time de futebol, maiores serão as oportunidades de vitória. Com essa frase, eles alegam que o

sucesso de um negócio vem a ser o entrosamento de três nichos sociais: o líder, o grupo e os

indivíduos que compõem o grupo. Dessa forma, o empreendedorismo vai muito além de um

mercado de compra e venda, mas há toda uma lógica e organização civil, social e às vezes até

ambiental em prol dos objetivos estimados.

Por  conseguinte,  houve  ao  longo  dos  últimos  anos  um  grande  crescimento  nos

negócios  próprios e  assim,  a  área  da  construção  civil  englobando  principalmente

terceirizações,  ou  seja,  execução  de  serviços  determinados  e  específicos,  alavancaram

microempresas.  Assim,  dentre  as  inúmeras  subdivisões  da  construção  civil,  a  venda  de

materiais de construção é a que, aparentemente, se faz mais presente até em cidades pequenas.

Tais  empresas  focam  nos  equipamentos  “básicos”,  como cal,  cimento,  madeira,  pregos,

material elétrico e iluminação, usados para reformas e construções. 

Para abertura de lojas de material de construção civil, deve-se levar em consideração

inúmeros requisitos, dentre os quais se destacam, de acordo com o site Votorantim Cimentos

(2017): O objetivo do negócio; O público-alvo que se quer atingir; A população dos arredores;

A concorrência existente ou potencial nas redondezas; As condições do imóvel. O objetivo do

negócio  faz-se imprescindível  para  qualquer  tomada de decisão,  é  este  que  irá  orientar  a

empresa ao crescimento e a ampliação. Já o público-alvo a que se quer atingir é que guiará

nas escolhas dos materiais que poderão abranger ou não produtos seja civis, elétricos, hidro

sanitários, inovações tecnológicas, entre outros, atraindo pessoas destinadas a essas áreas. A

população aos arredores consta em relação a bairros de fácil acesso, seguros, amplos, bem

sinalizados  e  iluminados  encorajam mais  o  cliente  que  em situações  adversas.  Quanto  a

concorrência existente, é sempre bom analisar o porte destas para verificar as possibilidades

de falência ou êxito. Já as condições do imóvel devem ser estruturas que apresentem indícios

de bom estado e conservação.

OBJETIVOS

O objetivo principal do artigo é o entendimento do empreendedorismo de lojas de

material de construção. A partir disso, a análise será subdividida em objetivos específicos em



III SIMPÓSIO NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL 
ENACTUS BRASIL

relação ao predomínio, através de entrevistas com três empresas, do estilo de empresa (tipo de

empreendimento,  número  de  trabalhadores,  escolaridade  e  renda  dos  funcionários).  Além

disso, é preciso saber o que é levado em consideração na escolha do local, definição dos

produtos  e  dos  preços,  contratações  para  o  conhecimento  da  lógica  de  mercado.  Por

conseguinte, compreender como é feito o controle de vendas, relações entre os funcionários e

clientes e a cadeia produtiva envolvida são necessárias para a determinação do empreendedor

se estabelecer. Ademais, também foi notável a ligação entre o empreendedorismo da empresa

em prol aos problemas sociais e ambientais.

METODOLOGIA

O trabalho foi  realizado segundo pesquisas  de  campo no município  de  Sobral,  na

região noroeste do estado do Ceará. As três empresas que fizeram parte das pesquisas foram

escolhidas  de  maneira  aleatória  localizadas,  todas  referentes  à  venda  de  materiais  de

construção civil. Os resultados foram obtidos na forma de entrevista composta por uma série

de perguntas que se comunicam com os objetivos do artigo.

Dessa forma, a pesquisa buscou coletar informações em primeira instância sobre o tipo

de empreendimento que no caso se institui a venda de materiais de construção, a quantidade

de trabalhadores da loja, bem como as suas características quanto ao gênero, escolaridade e

renda média a fim de traçar um perfil dedutivo desse ramo. 

Além disso,  o  questionário abrangeu também os aspectos  da gestão das  empresas.

Foram abordados os motivos pela escolha do local do empreendimento e pela definição dos

produtos vendidos, como são realizadas as contratações, marketing/publicidade e o controle

de  vendas.  Por  conseguinte,  as  relações  entre  funcionários  e  clientes,  os  tipos  de  bem

produzidos, as primícias para a determinação do preço e a forma como se constitui a cadeia

produtiva envolvida, ou seja, o caminho do produto desde a fabricação até o cliente, serão

explicitados. 

Ademais,  as  relações  exteriores  são  um dos  indicadores  para  definir  o  porte  e  a

capacidade  da  empresa.  Assim,  foi  requerido  a  renda  bruta  mensal  da  loja.  Outro  ponto

tangenciado nesse trabalho foi a relação com outros agentes locais,  podendo incluir ações

comunitárias  aos  necessitados  ou  reflorestamento  ou  ajuda  a  instituições,  ressaltando  a

responsabilidade da empresa com o bem-estar social e ambiental.
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Com a posse das  respostas  das  entrevistas  de  cada  empreendimento,  pode-se  tirar

conclusões  em relação ao perfil  da empresa e  o comprometimento  e  responsabilidade do

empreendedor com seus funcionários, clientes e socioambiental. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a pesquisa realizada em três empreendimentos destinados a venda de material da

construção civil  obteve-se resultados  bem pertinentes.  De início,  quis  obter-se o porte  da

empresa e o perfil dos funcionários da região de Sobral. 

A quantidade  de  funcionários  está  relacionada  ao  porte  do  empreendimento.  Para

amenizar os custos iniciais com folha de pagamento, convém optar pela contratação de uma

equipe  reduzida,  assim,  predominou  uma  média  de  14,5  empregados  distribuídos  em

administrador  ou  gerente  (papel  do  dono,  geralmente),  vendedores  e  caixas.  Realçando

organizações de médio porte,  têm caráter de funcionários do sexo masculino variando em

percentuais de 72,7 a 100%, com ensino médio completo e incompleto em sua maioria. Dessa

forma, em todas as lojas, o salário estava na faixa de 1 a 2 salários mínimos numa carga

horária de 8 horas diárias. 

A  escolha  de  profissionais  que  irão  trabalhar  necessita  ser  feita  com  muita

responsabilidade, pois são estes que irão atender os clientes do novo empreendimento e fazê-

los voltar ou não. Assim, as contratações são feitas em 2 de 3 locais por indicações de amigos

e conhecidos, sem levar muito em consideração o currículo e entrevistas, podendo configurar-

se como um dos principais motivos da grande rotatividade de pessoal nessa área.

 Além da equipe, o empreendedor necessita se atualizar e saber o que está acontecendo

na sua área de atuação. A participação em seminários, congressos e cursos relacionados deve

ser  rotineira.  Dessa  forma,  em  todas  as  empresas  há  sempre  reuniões  mensais  com  os

funcionários, entretanto ainda há barreiras para a busca de conhecimentos além-fronteiras.    

De acordo com a pesquisa, definir a localização e escolher o imóvel para a instalação

da loja é uma das decisões mais importantes que garantem ou não o sucesso do negócio. Na

realidade, tem-se que a escolha do local dá-se pelo grande fluxo de pessoas na zona urbana do

bairro Centro, em Sobral, e também pela disponibilidade, seja por herança ou potencial da

residência de abrigar tal empreendimento.
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Por  conseguinte,  a  definição  dos  produtos  vendidos  configura-se  pela  oferta  e

demanda  observando-se  uma  grande  variedade:  banheiros,  cozinhas  e  áreas  de  serviço,

ferramentas,  ferragens,  materiais  de  construção,  materiais  elétricos,  materiais  hidráulicos,

marcenaria e madeiras, portas e janelas, pisos e revestimentos, tintas e acessórios. Além disso,

os  preços  são  fornecidos  essencialmente  mediante  aos  impostos  e  o  lucro  e  em segunda

categoria vem a observância com a concorrência.

A organização de uma loja de material de construção deve seguir os seguintes passos:

compra do produto, venda do produto, baixa do produto no estoque, entrega do produto ao

cliente e reposição do produto no estoque (que corresponde à etapa de compra do produto).

Por isso, a cadeia produtiva comum as lojas parte das fábricas, distribuidoras, lançamento do

produto e venda aos clientes.

Para que o empresário tenha controle das vendas é fundamental que todos os produtos

existentes na loja estejam cadastrados e que todo produto vendido seja lançado em algum

sistema ou documento que permita este controle. Contudo, o domínio, nesses casos, é feito

por  sistema  próprio  e  em  uma  das  lojas  foi  detectada  desordem  em  relação  a  isso,

armazenando dados em cadernos com pessoas não qualificadas para tal função.

Ao longo desses últimos anos, o mais indicado é investir em softwares específicos

para uma loja de material de construção que permitem a gestão eficiente do negócio.  Em

relação com o cliente, percebe-se que apenas a empresa 1 inova em vendas pelas redes sociais

e os demais ainda se configuram por venda direta, ou seja, na própria loja como também por

telefone. Já em relação a marketing e publicidade, dois dos três empreendimentos investem

nessa parte, uma com uma empresa terceirizada e a outra em redes sociais. Ainda se contrapõe

com a realidade do Brasil uma vez que, segundo dados do relatório WebShoppers, feito pela

consultoria especializada Ebit,  lojas online no Brasil faturaram R$ 21 bilhões no primeiro

semestre deste ano, em crescimento nominal de 7,5% contra o mesmo período do ano.

Além disso,  parte  dos  lucros  das  empresas  é  destinada  a  ajuda  social,  visto  que

algumas empresas do estudo estão engajadas em projetos, desde insumos aos hospitais locais

como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sobral (APAE), apoio a movimentos

contra violência como S.O.S. Sobral, reflorestamento de certas áreas da cidade e distribuição

de cestas básicas na época do Natal repassando o caráter de preocupação com o próximo, de

acordo com a Tabela 1. 
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TABELA 1

PESQUISA DE CAMPO
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3

TIPO DE
EMPREENDIMENTO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO

Nº DE
TRABALHADORES

31 11 2

SEXO MAS: 27 FEM: 4 MAS: 8 FEM: 3 MAS: 2 FEM: 0
ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO

COMPLETO(MAIORIA
)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO(MAIORIA

)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO(MAIORIA)

RENDA DOS
FUNCIONÁRIOS

1 A 2 SM 1 A 2 SM 1 A 2 SM

ESCOLHA DO
LOCAL

CENTRO DISPONIBILIDADE POTENCIALIDADE DA
RESIDÊNCIA

DEFINIÇÃO DOS
PRODUTOS
VENDIDOS

OFERTA E DEMANDA OFERTA E DEMANDA FAMILIARIDADE COM
A ÁREA

CONTRATAÇÕES ENTREVISTA/
ANÁLISE DE
CURRÍCULO

INDICAÇÃO PELA FAMÍLIA

MARKETING E
PUBLICIDADE

EMPRESA
TERCERIZADA

REDES SOCIAS NÃO

CONTROLE DE
VENDAS

SISTEMA PRÓPRIO SISTEMA PRÓPRIA PLANILHA NO
CADERNO, PARTE NO

PC
RELAÇÕES ENTRE
OS FUNCIONÁRIOS

REUNIÃO MENSAL/
REUNIÃO SEMANAL

REUNIÕES A CADA 2
MESES

REUNIÃO MENSAL

RELAÇÕES ENTRE
OS CLIENTES

REDES SOCIAS E
RÁDIO

REDES SOCIAS E
RÁDIO

FÍSICA E
DISTRIBUIDORA

TIPO DE BEM
PRODUZIDO

REVENDA REVENDA CONSTRUÇÃO ATÉ O
ACABAMENTO

DETERMINAÇÃO
DO PREÇO

MÉDIA – 135% MERCADO
(CONCORRÊNCIA)

DEMANDA, IMPOSTO E
LUCRO – 30%

CADEIA PRODUTIVA
ENVOLVIDA

CONFERÊNCIA,
LANÇAMENTO E

SALÃO

LANÇAMENTO E
VENDA

FÁBRICA E
DISTRIBUIDORA

RENDA TOTAL R$ 500.000,00 NÃO FORNECIDO NÃO FORNECIDO
RELAÇÕES COM

OUTROS AGENTES
LOCAIS

 CESTAS NO NATAL,
REFLORESTAMENTO,
E AJUDA FINANCEIRA

SOS, SANTA CASA
(APAE)

NÃO

Dados das entrevistas com os empreendimentos escolhidos

Fonte: Própria

É necessário destacar  que,  de acordo com o que foi visto na pesquisa,  apesar  das

empresas serem feitas e organizadas principalmente visando o lucro, é notável a preocupação,

responsabilidade e comprometimento de tais empreendedores tanto social quanto ambiental e

a contribuição destes no município de Sobral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relutantemente, o conhecimento das características do setor da venda de materiais da

construção é, em sua essência, necessário para um bom entendimento de como esse mercado

funciona. Portanto, considerando o que foi exposto neste trabalho, observou-se a definição de

algumas lojas do ramo, sua tipologia, assim como os fatores e consequências que ela ocasiona

em relação a empresa e a sociedade. Assim, em consonância com a série de livros Ideias de

Negócios,  feito  pelo  SEBRAE,  o  empreendedor  precisa  adequar-se  a  um  perfil  que  o

mantenha na frente em seu setor e a melhor forma é uma autoanálise para verificar qual a

situação  futura  frente  a  esse  conjunto  de  características  e  identificar  oportunidades  de

desenvolvimento, reafirma-se que a responsabilidade desse agente tão importante distribui-se

aos funcionários, aos clientes, à sociedade em geral e à conservação ambiental. Percebe-se

que  há  necessidade  de  uma  boa gestão  para  crescimento  da  empresa  e  isso  advém com

aumento  da  qualidade  e  capacitação  de  funcionários,  escolhas  inteligentes  de  locais,

contratados, preços e no controle de vendas, investimentos em publicidades, boas e interativas

relações entre os nichos envolvidos e comprometimento ambiental e social.
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