
O sistema “Canteiro de Obra” é uma poderosa ferramenta para melhoria do controle e da 

gestão dos profissionais alocados em canteiros da construção civil. O objetivo do produto é 

fornecer informações que auxiliem os encarregados, engenheiros e gestores de empresas a 

administrarem suas equipes de trabalho, visando os melhores resultados possíveis para o 

projeto em execução. 

O uso do sistema permite gerenciar informações importantes para o controle da 

produtividade e para o controle dos custos relacionados ao serviço.  Ao longo do mês, os 

responsáveis pelas empresas subcontratadas receberão relatórios sobre a movimentação de 

sua equipe dentro do canteiro, incluindo horários de entrada e saída, além das 

movimentações realizadas ao longo do dia. Além de informações sobre a movimentação da 

equipe, receberão regularmente o cadastro atualizado de colaboradores na obra. Estes 

relatórios proporcionam maior controle sobre as jornadas de trabalho regulares e extras, 

além de ajudar na identificação de situações específicas que podem impactar na produtividade 

geral do serviço. 

Os relatórios listados abaixo são enviados por e-mail para os responsáveis de cada empresa  

subcontratada do canteiro: 

Benefícios do Sistema  

Orientações importantes 
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Controle sua Equipe  
e a sua Produtividade 

Benefícios 

• Controle de frequência 

da equipe na obra, 

gerenciando jornadas de 

trabalho regulares e 

extras. 

• Melhoria na gestão da 

produtividade da equipe 

alocada no canteiro. 

• Consultas e relatórios 

sobre a movimentação 

da equipe em períodos 

específicos. 

• Controle sobre o custo 

de refeição na obra. * 

* quando o controle de refeitório 

estiver disponível no canteiro. 

Contatos 

Solicitações de relatórios e outras 

informações do produto: 

Através do nosso Webdesk em 
www.canteiro-online.com.br 
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(21) 3389-5500 
www.hpcnetworks.com.br 

www.canteiro-online.com.br 

  Relatório Frequência 

  Relatório de Trânsito Semanal 

  Relatório de Cadastro Semanal 

  Relatórios de Presença Semanal 

 
Cartão de Identificação 

O cartão de identificação de cada colaborador é de uso pessoal e intransferível. 

Deve ser utilizado de modo visível dentro do local de trabalho.  Em caso de perda 

favor avisar imediatamente à administração da obra.  

 

Saída definitiva de colaboradores da obra 

A saída definitiva de colaboradores da obra deve ser comunicada formalmente à 

administração do canteiro, o mais rápido possível, para que o procedimento de 

desligamento seja realizado e o custo do colaborador não conste nas faturas se-

guintes. Ao comunicar a saída de colaboradores à administração da obra, 

solicitar o relatório de cadastro atualizado da sua equipe na obra. A HPC 

Networks não se responsabiliza caso a solicitação de saída não tenha sido efetivada 

e os colaboradores incluídos na fatura. 


