
do a ideias de negócios bem criativas. 
Alguns optam por utilizar a estrutura 
metálica por completo, sem grandes 
modificações. Já outros, usam o ma-
terial como base e o transformam de 
acordo com a finalidade e necessidade 
do empreendimento. É o caso dos 
empresários Murilo e Marcelo Sad e 
Rafael Oliveira, que em 2016 inaugu-
raram uma hamburgueria em Santa 
Cruz do Sul, planejada e construída 
a partir de contêineres.

Há 15 anos, durante 
viagem para Vancou-
ver, no Canadá, as cons-
truções em contêineres 
chamaram a atenção de 
Murilo. Não só a ideia 
de pensar o seu uso 
para além da utilidade 
tradicional - como um 
local para guardar e 
transportar coisas - des-
pertou sua curiosidade, mas também 
o visual diferente e moderno que o 
material proporcionava aos ambien-
tes. Na bagagem, de volta ao Brasil, 
trouxe a novidade e a vontade de um 
dia empreender nesse tipo de estru-
tura. Seu irmão, Marcelo, conta que a 
ideia sempre foi pensar um negócio 
inovador, não só no ramo alimentício, 
mas que também possibilitasse uma 
ambientação moderna e uma identi-

dade bem demarcada para a empresa. 
“Fizemos pesquisa de mercado e na 
região não havia um empreendimento 
no ramo de restaurantes que fosse 
pensado a partir de contêiner. Por 
isso, para nós foi muito interessante 
e inovador trabalhar com esse mate-
rial”, explica.

Dessa forma, até se transformar 
em negócio, o uso da estrutura metá-
lica exigiu pesquisa e adaptação. “É 

claro que a construção 
em contêiner tem suas 
limitações pelo espaço e 
formato, mas isso foi in-
teressante, porque nos 
fez pensar cada ambien-
te de forma criativa”, 
revela Marcelo. Des-
de que decidiram por 
empreender, Marcelo, 
Murilo e Rafael tinham 
o desejo de apostar tam-

bém na sustentabilidade. O uso de 
contêineres seguiu essa proposta e 
abriu caminho para o uso de outros 
materiais reutilizáveis no estabeleci-
mento. “A partir do contêiner, aposta-
mos nessa unidade e essência de local 
sustentável como um todo, desde a 
estrutura, pensando no banheiro e nas 
luminárias sustentáveis, até o uso de 
energia solar fotovoltaica”, acrescenta 
Marcelo. 

No ramo dos negócios, as potencia-
lidades e vantagens dos contêineres 
vêm sendo exploradas por alguns 

empresários. O conceito de ter uma 
empresa que foge dos padrões tradi-
cionais, desde sua estrutura, tem leva-
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Na construção civil, mais segurança

No canteiro de obras, contêiner é aposta segura para guardar materiais

É só dar uma caminhada pelos 
novos loteamentos ou construções 
das cidades e perceber o uso, cada 
vez mais frequente, de contêineres 
nos canteiros de obras. As estruturas 
metálicas têm sido aposta das em-
presas de construção para o arma-
zenamento de materiais, em substi-
tuição aos tradicionais galpões feitos 
de madeira. Na avaliação do enge-
nheiro eletricista Cristiano Gabe, a 
estrutura oferece maior segurança 
para guardar as ferramentas e os 
equipamentos utilizados na obra. 
“Esse é o principal ponto a se levar 
em consideração quando se fala no 
contêiner, porque é mais resistente 
aos furtos, do que os galpões tradi-
cionais”, explica. 

O profissional ainda lembra que a 
facilidade e a rapidez com que ele é 
instalado junto ao local da obra é ou-
tra vantagem do uso na construção 
civil. Além disso, algumas empresas 
usam o contêiner projetado com 
banheiro e, dessa forma, oferecem 
mais do que praticidade, mas tam-
bém conforto para os trabalhadores. 

O empresário Cláudio Ferreira 
explica que essa estrutura, em for-
mato de alojamento, tem sido aposta 
em obras de grandes proporções e 
que demandam um longo período 
para ficarem prontas. “Essa é uma 
forma de abrigar os trabalhadores, 
enquanto estão fora de casa e de 
mantê-los próximos ao local da 
obra”, avalia. 

Para Milton e Denise, a casa em contêiner oferece segurança à família

Como é morar em um contêiner?
Em meio às diversas casas do bair-

ro Arco-Íris, em Vera Cruz, duas em 
especial chamam a atenção de quem 
passa por ali: são as casas em contêine-
res. Em uma delas, Milton Fernandes 
mora com a esposa, Denise Soares 
Fernandes, e o filho de cinco anos, 
Daniel Fernandes. Sobre morar em 
uma residência estruturada a partir 
do material, Milton diz que “é uma 
casa normal, tem telhado, banheiro, 
janela, tudo o que as outras têm”. 
Por fora, dá para ver de longe a base 
metálica que a sustenta. Entrando no 
local, é possível perceber que se trata 
de uma casa como as outras, tal revela 
o morador. Antes de ser chamada de 
lar, a estrutura de metal passou por 
transformação que envolveu a coloca-

ção de piso e telhado e a abertura de 
portas e janelas. O casal, que mora ali 
há quatro meses, conta que de início 
achou diferente a ideia de viver em 
uma casa feita do material e que aos 
poucos percebeu as vantagens que 
esse tipo de construção oferece. “Nos 
adaptamos bem ao espaço. É confor-
tável pra gente, além de ser muito 
seguro, porque é difícil de arrombar 
essa estrutura, que ainda nos protege 
bem da chuva e do vento”, explicam 
eles. Há pouco tempo no local, os 
moradores ainda não enfrentaram o 
auge do verão ali, mas segundo o em-
presário Cláudio Ferreira, o material 
costuma ser quente, pelo fato do metal 
armazenar muito calor. Como opção, 
ele sugere o uso do contêiner térmico.

N em sempre é preciso “sair da 
caixa” para inovar. Em algu-
mas vezes, a novidade se dá 

justamente em morar ou empreender 
dentro dela - aqui, melhor dizendo, 
no interior de um contêiner. A prati-
cidade tem feito com que seu uso se 
popularizasse, tornando-se aposta em 
construções criativas, seguras, susten-
táveis e, muitas vezes, mais baratas. As 
caixas metálicas, que tradicionalmente 
são usadas para armazenamento e 
transporte de cargas em navios e trens, 
ganharam nova utilidade e, hoje, são 
utilizadas também para guardar equi-
pamentos em canteiros de obras, como 

base para a construção de casas, empre-
sas, escritórios móveis e alojamentos.   

O empresário Cláudio Ferreira, que 
trabalha há mais de sete anos com ven-
da, aluguel e transformação de contêi-
neres em ambientes planejados, conta 
que hoje é possível adaptar o material 
para diversas necessidades. “A gente 
consegue transformar o contêiner em 
uma mini suíte, por exemplo, com 
quarto e banheiro. Pegamos ele inteiro 
e adaptamos, cortamos para abrir porta 
e janela, trocamos o piso, colocamos 
telhado e revestimos”, diz. Além disso, 
para tornar os espaços mais amplos, 
Cláudio explica que é necessário usar 
mais de uma peça, sendo moldadas de 
acordo com a finalidade para qual vão 
ser utilizadas. 

Para o empresário, o uso desse 
material tem possibilitado maior con-
forto e praticidade para as pessoas em 
diversos ramos. Ele cita como exemplo 
a área de pesquisa. “Nas saídas de 
campo das universidades, muitas ve-
zes, os pesquisadores ficam dias mata 
a dentro e precisam de uma estrutura 
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“

”

A partir do contêi-
ner, apostamos nessa 
unidade e essência de 
local sustentável como 

um todo

MARCELO SAD
empresário

Estrutura vem sendo 
aposta em diversos 
ramos. Hoje, é utilizada na 
construção civil, como base 
para criação de negócios e 
até mesmo como moradia

Vida útil
O contêiner tem um tempo de 
vida útil de 20 anos, segundo 
Cláudio, o que depende da carga 
que transporta e, depois desse 
período, costuma ser descartado 
nos depósitos das empresas de 
embarcações. Para ser utilizado 
em um nova finalidade, o empre-
sário diz que é preciso recupe-
rá-lo: tratar, lixar, impermeabilizar, 
tirar todas as ferrugens. A partir 
dessa recuperação, ele dura mais 
de 50 anos.

Quanto custa
Comprar um contêiner 
descartado é mais em conta do 
que adquirir um novo. Segundo 
Cláudio, uma estrutura nova custa 
em média R$ 40 mil. Já a usada, 
R$ 9 mil. A esse valor se pode 
acrescentar cerca de R$ 2 mil, 
que corresponde ao frete. Sobre 
o contêiner usado, ele avalia que 
a diferença de valor é pequena 
entre o de 40 pés (2,40x12m2), 
que custa R$ 9 mil, e o de 20 pés 
(2,40x6m2), de R$ 8 mil.

SOBRE O CONTÊINER

com banheiro, local para se alimentar 
e condições para dormir e com o con-
têiner projetado é possível oferecer 
esse conforto a eles”, revela. Outra 
vantagem, segundo ele, é a segurança. 
“O contêiner aguenta ventos de até 
150 km/h sem virar, porque tem uma 
estrutura resistente”, conta.

Sobre o crescimento desse mercado, 

Cláudio acredita que a aposta seja o 
contêiner térmico. “Ele também é me-
tálico, mas vem com estrutura dupla e 
tratamento térmico e acústico. Mas se 
torna caro transformar um contêiner 
normal em um térmico, porque os 
materiais que têm hoje no mercado de 
termicidade e que atendem as normas, 
possuem preços elevados”, esclarece.

Contêiner trouxe visual moderno e conceito sustentável ao negócio

Inspiração que virou negócio 
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