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RESUMO

O trabalho visa apresentar os resultados obtidos em um estudo de caso múltiplo realizado
em nove micro e pequenas empresas de construção civil da cidade de Belém. Estes dados
bem como a análise são parte de dissertação de mestrado que tem como foco de estudo os
fluxos intercomunicacionais provenientes do sistema de comunicação entre Gerência de
Canteiro de Obras (GCAN) e Gerência Central (GCEN).

Faz-se uma análise dos sistemas de comunicação das empresas a partir dos fluxos de
informações mapeados gerados entre as comunicações estabelecidas entre o canteiro de
obras e a gerência central. O enfoque da análise está voltado para o processo de
suprimentos de recursos materiais ao canteiro de obras. Discute-se as relações
intercomunicacionais na organização e os recursos de transmissão das informações

Como principais resultados apresenta-se que 8 dentre as 9 empresas estudadas utilizam-se
de recursos de comunicação convencionais, utilizando-se do canal escrito e do papel,
ratificando o caráter de pouca utilização de tecnologia da informação (TI) pelas empresas
do setor.
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