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Resumo: Apesar da indústria da construção civil ter um papel muito importante para 

a economia brasileira, muitos empresários e empresas não dão a devida importância 

à capacitação de seus funcionários. Essa falta de funcionários habilitados traz 

diversas consequências para a contratante, o contratado, o grupo e o canteiro de 

obras como um todo. Ter a consciência de que um profissional devidamente habilitado 

trará retorno a curto e longo prazo é de suma importância para que o ambiente de 

trabalho flua e a empresa não tenha prejuízos não só financeiros, mas de tempo de 

execução de obra. 
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THE IMPORTANCE OF HANDLING QUALIFICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION: COST X RETURN 

 

Abstract: Although the civil construction industry plays a very important role for the 

Brazilian economy, many entrepreneurs and companies do not give due importance to 

the training of their employees. This lack of qualified employees has several 

consequences for the contractor, the contractor, the group and the construction site as 

a whole. Being aware that a duly qualified professional will bring return in the short and 

long term is of paramount importance for the work environment to flow and the 

company does not have losses not only financially, but also in terms of work execution 

time. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção civil no Brasil recebe todos os anos uma grande quantidade de 

novos trabalhadores, através de empregos diretos ou indiretos, sendo de grande 

importância para a economia do país. Porém, muitos deles começam a trabalhar sem 

ter nenhum conhecimento ou vivência anterior em obras ou algumas vezes vem com 

conhecimentos defasados que lhes foram passados pelos seus pais, que também 

exerciam a função de pedreiros anteriormente. É sabido que atualmente a construção 

civil vem se modernizando e procurando cada vez mais resultados positivos no que 

se diz respeito a economia e produtividade em obra, mas muitas vezes o custo e a 

alta rotatividade de trabalhadores fazem com que as empresas percam o interesse 

em investir em uma capacitação de qualidade para seus colaboradores. É de 

conhecimento de todos que este investimento a longo prazo traz economia para as 

empresas da construção civil. E algumas iniciativas podem ser feitas para garantir o 

interesse dos funcionários pela aprendizagem e pela permanência na empresa, 

fazendo com que o dinheiro investido em conhecimento retorne através de lucro e 

melhora de performance em obra. 

1.1 OBJETIVO 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é analisar as consequências e razões da 

contratação da mão-de-obra sem qualificação na construção civil, avaliando-se o 

interesse destes operários pela busca de capacitação para suas áreas de atuação e 

buscando entender o que faz com que os empresários também não tenham interesse 

em investir em cursos e parcerias para promover conhecimento à seus funcionários. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Analisar o cenário da indústria da construção civil atual como 

empregador de mão-de-obra e empregado;  

2. Levantamento de referências bibliográficas no campo de estudo da 

construção civil  

3. Identificar o que faz com que muitas empresas abram mão de 

contratar da mão-de-obra qualificada sem levar em consideração as vantagens 

de ter um trabalhador competente na área em que atua. 

 

2 METODOLOGIA 

O procedimento adotado para o desenvolvimento do trabalho foi uma ampla 

pesquisa levando em consideração a relevância do tema em questão e a importância 

do mesmo tanto para trabalhadores como empregadores da construção civil. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica de fontes especializadas e 

estudos de caso sobre o tema e observação em como se comporta o cenário da 

construção civil no Brasil. 

A pesquisa também levou em consideração estudos especializados sobre 

o comportamento de funcionários de canteiro de obra, os proprietários de empresas e 

também colaboradores com cargos mais específicos como engenheiros e cargos mais 

elevados. 

Pesquisas realizadas pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) também auxiliaram com dados relevantes sobre o assunto 

abordado dando o complemento ao tema exposto pelo trabalho. 
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3 A HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

Desde o início a história do homem e a construção civil se cruzam, o ato de 

construir está diretamente ligado à sobrevivência do ser humano. Desde a pré-história 

havia a necessidade de abrigo e proteção contra o clima e perigos externos. Recolher-

se em abrigos naturais como cavernas ou até mesmo paredes de pedra, com 

cobertura de materiais vegetais, eram atitudes comuns e consideradas como uma 

forma morfológica e cronologicamente primária de habitação (LOURENÇO PAULO, 

2013; JORGE BRANCO, 2012).  

Com os recursos disponíveis, o homem começa sua trajetória na história da 

construção civil usando materiais e técnicas rudimentares e a evolução dos 

abrigos/habitações ocorrem com o passar do tempo, sendo esta atividade algo que se 

faz de extrema importância para a consolidação e o desenvolvimento das civilizações 

até chegarmos onde estamos nos dias de hoje. 

No Brasil, a construção civil tem responsabilidade por uma grande parcela do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país e também por um grande contingente de 

empregos que são gerados direta ou indiretamente. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o valor do PIB em 2017 foi de 

aproximadamente R$ 6,5 trilhões de reais, sendo a indústria da construção civil 

responsável por cerca de 5,2% deste valor. No que diz respeito à geração de 

empregos, no ano de 2015, o Brasil possuía algo em torno de 101,9 milhões de 

pessoas empregadas, destas 8,6 milhões tinham empregos ligados à construção 

(IBGE apud. CBIC, 2015). 

Os investimentos na construção civil são híbridos, uma vez que contêm 

elementos de consumo para a habitação e/ou componentes especulativos, em função 

da expectativa de valorização dos imóveis ou mesmo de apreciação de títulos de 

dívida imobiliária, através dos quais os consumidores buscam maximizar a utilidade e 

os investidores maximizar as taxas de retorno das aplicações (Evans, 2004 apud 

Fochezatto; Ghinis, 2011).  

Ao analisar os dados e informações anteriormente apresentados, fica claro que a 

construção civil está ligada diretamente ao desenvolvimento e à capacidade de 
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produção no país, logo, o desempenho econômico e social brasileiro dependem do 

crescimento desse setor.  

Historicamente, o primeiro grande crescimento na Construção Civil brasileira se 

deu na década de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas. Onde o forte 

investimento estatal no desenvolvimento de estrutura para Construção Civil e militar 

fez com que a década fosse considerada o auge da Construção Civil no Brasil. O 

Brasil da época tinha um importante domínio da tecnologia de concreto, 

principalmente para as atividades militar e Civil, porém partir da década de 50 a 

Construção Civil no Brasil passou a receber menos incentivo do Estado, ficando sob 

o domínio maior da iniciativa privada. Na década de 1970, durante o regime militar, tal 

presença estatal voltou a acontecer com mais força, e as construtoras particulares 

passaram a construir somente os prédios de apartamentos e escritórios comerciais. 

Na década de 1980 começa a haver um retorno do capital privado na Construção Civil 

e, em 1990, já começava a haver uma preocupação maior com a qualidade do produto 

final, passando as construtoras a qualificar mais a mão de obra de suas equipes. 

Percebemos que, no decorrer da história da Construção Civil no Brasil, os papéis do 

Estado e da iniciativa privada se revezaram no topo da lista de investidores. Tal 

fenômeno é um reflexo da constante mudança de paradigmas que a política do Brasil 

viveu do meio do século XX até hoje. (EDUARDO MIKAIL, 2013) 

O setor da construção civil vem crescendo e se fortalecendo economicamente 

de modo considerável, principalmente nas duas últimas décadas. Ainda assim, as 

informações aprendidas nas teses e dissertações pesquisadas por Almeida et al 

(2012) sugerem que, comparado aos demais setores industriais, o movimento de 

modernização na indústria da construção civil é ainda bastante incipiente, 

permanecendo como um setor onde são marcantes as disparidades quanto à 

qualificação formal.   

Em 2011, o nível de emprego no setor teve uma alta de 7,4%, o equivalente a 

mais de 200 mil contratações em todo o Brasil. A política desenvolvida pelo governo 

federal, através de projetos como o Minha Casa Minha Vida, foi uma das responsáveis 

por tal aquecimento, e a presença de grandes eventos como a Copa do Mundo e os 
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Jogos Olímpicos fizeram surgir uma grande oportunidade para que o poder público e 

a iniciativa privada invistam (e lucrem) ainda mais com a Construção Civil no Brasil. 

De acordo com o Balanço Nacional da Indústria da Construção – CBIC, o PIB (Produto 

Interno Bruto) gerado pelas atividades sustentadas pelo PMCMV (Programa Minha 

Casa Minha Vida) atingiu R$ 12,2 bilhões apenas no primeiro semestre de 2013, o 

que representa 0,6%. O impacto no PIB foi de 0,8% no ano de 2012. Através da 

projeção do Sinduscon-SP - Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado 

de São Paulo e da FGV - Fundação Getúlio Vargas, acredita-se que o PIB setorial 

chegou a 2,8% em 2014 e o crescimento do país em 2%. 

Atualmente, o momento da construção civil no Brasil está deixando os 

profissionais da área bastante animados, um aquecimento constante tomou as rédeas 

do mercado imobiliário nacional, fazendo com que o setor de Construção Civil fique 

cada vez mais requisitado.  

A indústria da construção se diferencia da indústria de transformação por ter 

características não homogêneas e não seriadas de produção, tendo a influência de 

fatores climáticos no processo construtivo; por possuir uma complexa rede de 

participantes que podem vir a interferir no decorrer do processo (usuários, clientes, 

projetistas, financiadores, construtores); ter diferentes etapas e fases, o que nem 

sempre resulta numa simultaneidade; a participação de diversas e diferentes 

empresas em um mesmo local; a tão criticada força de trabalho, o nomadismo do setor 

e o caráter semi artesanal do processo construtivo (COLOMBO e BAZZO, 2001 apud 

NEVES, 2014).  

Segundo Librelotto (2005), a construção civil é caracterizada por um grande 

número de pequenas empresas que utilizam recursos humanos com baixa 

qualificação profissional e elevada rotatividade (um operário permanece em média oito 

meses dentro de uma empresa). Além disso, destaca a autora que é um processo 

construtivo com características artesanais, possuindo como entradas uma grande 

quantidade de recursos diferenciados (e para tais, grande número de fornecedores) e 

como saídas produtos únicos (cada edificação é diferente das anteriores) e ainda, em 
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geral as empresas sofrem com um gerenciamento intuitivo e com intervenções 

governamentais na economia, levando-as a um curto ciclo de vida.  

Leão (2016) nos mostra que, conforme pesquisa realizada pela Confederação 

Nacional da Indústria (2012), os indicadores de expectativa com relação à atividade 

da indústria da construção de novos empreendimentos, vinculados à construção de 

edifícios, mostram-se também otimistas neste setor. O indicador que varia de 0 a 100 

recebeu 57,4 pontos, demonstrando plena ascensão neste segmento da indústria da 

construção civil. Hauser (2012) afirma que a indústria da construção civil é um dos 

ramos da indústria brasileira que absorve um considerável número de trabalhadores, 

sendo ela de fundamental importância para a economia do país, haja vista sua ímpar 

capacidade de gerar empregos diretos e indiretos. Pode-se comprovar isso com o fato 

de a indústria da construção civil ter na última década contribuído com uma média de 

9% do produto interno bruto – PIB brasileiro, enquanto que 16% das indústrias 

brasileiras possuem relações diretas e/ou indiretas com a indústria da construção civil 

(COMISSÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 2007).  A construção civil 

afeta consideravelmente a economia brasileira por possuir uma grande rede de 

fornecedores de materiais, de insumos, de equipamentos e de mão de obra 

qualificada e não qualificada, é constituída de importantes elementos para a 

composição do produto interno bruto – PIB brasileiro. Na figura 2 ilustra-se um 

comparativo entre o PIB nacional e o PIB da construção civil, confirmando que o setor 

é determinante para o desenvolvimento da economia (LEÃO, 2016) 

 

Figura 2 – Comparação entre o PIB nacional e o PIB da indústria da construção civil. Fonte: Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (2014). 
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4 A IMPORTÂNCIA DA MÃO DE OBRA QUALIFICADA 

Um dos grandes desafios do setor da construção civil atualmente, é a escassez 

de mão de obra qualificada, principalmente agora, com o surgimento de técnicas mais 

modernas de construção, fazendo com que os profissionais da área, que não estão 

dispostos a se atualizar e aprender novos meios de tecnologia, fiquem cada vez mais 

defasados. De acordo com um estudo promovido pela Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), pelo menos 74% das empresas de construção civil encontram 

dificuldades na seleção de trabalhadores com qualificações necessárias para o 

preenchimento de diversos cargos. O segmento, que é o maior gerador de empregos 

no Brasil, precisa de capacitação e de acesso a cursos de qualificação para a grande 

massa de trabalhadores de que vai precisar quando a economia retomar o auge do 

seu crescimento. 

Como é sabido, o setor da construção civil foi  crescendo de forma artesanal 

pelas mãos de operários em sua maioria analfabetos e sem qualificação técnica, que 

aprendiam as técnicas de trabalho, em grande parte, com ensinamentos que eram 

passados de pais para filhos ou aprendidos em obras com trabalhadores mais 

experientes, e atualmente está pagando o preço de décadas sem investimento em 

formação de pessoal qualificado. No momento em que o setor retomar o ciclo de 

crescimento, como está acontecendo atualmente, depois de alguns anos de baixa na 

área da construção civil, irão faltar trabalhadores habilitados, mesmo com um 

potencial de milhões de trabalhadores em busca de nova colocação no mercado de 

trabalho. 

Embora seja claro que os resultados de uma empresa estão diretamente 

relacionados à capacidade de seus profissionais, ainda é baixo o número de empresas 

que, quando estão à busca de um quadro técnico, dão prioridade à sua excelência. É 

normal que num processo de recrutamento e seleção, as pessoas com baixas 

ambições salariais são melhores cotadas do que as que têm maior qualificação, visto 

que, que isso influencia diretamente no valor de salário pretendido. 

Além dos problemas de mão de obras sem qualificação já citados 

anteriormente, a construção enfrenta um outro grande desafio, precisando inserir 

processos para elevar a produtividade e economia no desenvolvimento e execução 
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dos projetos. O caminho, sabe-se, está no investimento em novas tecnologias, que 

façam com que cada tarefa seja mais rápida, barata e eficaz sem perder a qualidade 

do produto final desejado, ao mesmo tempo que, com novos métodos e com 

equipamentos mais modernos utilizados em canteiros de obra, as empresas devem 

tomar providências com relação à segurança dos trabalhadores, reduzindo os 

impactos causados pela execução de trabalhos mais modernizados disponíveis no 

cenário atual. 

As empresas do setor da construção civil devem fazer sua parte, 

proporcionando condições para que os trabalhadores possam ser melhor qualificados, 

com cursos, treinamentos e incentivos para que os profissionais recém contratados  e 

que são novos na área possam adquirir experiência e conhecimento  e não apenas 

abrindo vagas para profissionais que tenham vivência no cargo para gerar maior 

produtividade para seus projetos. 

O problema em relação ao conhecimento e experiencia não aparece apenas 

no canteiro de obras, com trabalhadores de menor qualificação, mas também nos 

gestores e engenheiros, pessoal com maior conhecimento técnico e capacidade de 

tomada de decisões. Para melhorar a qualificação de seus funcionários, as empresas 

da área de construção civil devem fazer parcerias, criar programas de trainee, 

contribuindo, dessa maneira, para a renovação de profissionais e trazendo novas 

oportunidades de preenchimento de vagas, proporcionando aprendizado e 

oportunidade de crescimento dentro da sua própria empresa, treinando funcionários 

de acordo com a necessidade e tendo como retorno mão de obra qualificada. 

Atualmente, as construtoras procuram investir em cursos de alfabetização, em 

cursos técnicos e profissionalizantes, incentivando os funcionários a estudar e se 

qualificar no setor em que atuam, inclusive oferecendo aumento de salário e 

bonificações para aqueles funcionários que foram concluindo os cursos. Existem 

mesmo aquelas que possuem suas próprias redes de ensino, que nos casos de 

grandes construtoras, que optam por contratar pessoal sem experiência e preferem 

formar seus próprios trabalhadores evitando assim, vícios adquiridos em outros locais 

de trabalho, criando a qualificação para aquilo que os projetos e as próprias empresas 

exigem de capacitação de seus funcionários. O retorno para este tipo de investimento 

é considerado alto, mas é sempre bom lembrar que o dinheiro deve ser investido com 

funcionários que realmente valem a pena, ou seja, aqueles que tem a participação em 

programas de capacitação devem ter habilidade de absorver o aprendizado e até 
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espalhá-lo para gerar o resultado esperado como um todo. Segundo Nidia Caldas 

(2017), identificar um profissional com esse perfil deve também estar na mente dos 

recrutadores na ocasião da seleção. Lembre-se que o resultado de um empregado 

capacitado retorna rapidamente para a empresa o valor por ela investido, mesmo não 

sendo possível mensurar com precisão o retorno do investimento sobre uma 

capacitação. Há fatores mensuráveis como o aumento da produtividade e diminuição 

do absenteísmo, mas há outros fatores, como ganho de motivação, que são 

intangíveis. 

Quando se deseja maior precisão no caso de mensurar os resultados e as 

melhorias, é importante consultar pessoas que são diretamente responsáveis pelos 

subordinados para saber se mediante observação as competências foram 

corretamente desenvolvidas. Pode-se também fazer aplicação de testes (avaliação de 

aprendizado), ou verificar se tarefas/atividades estão sendo melhor executadas 

(avaliação de indicadores). O principal é sempre ter alguma medição de resultado 

ainda que possa não ser 100% precisa. 

Segundo estimativas dos Sindicatos ligados ao setor da construção civil, o 

Brasil possui mais de 170 mil empresas atuando no ramo. Entretanto, a maior parte 

dos profissionais atuantes ainda são homens, aos poucos as mulheres estão sendo 

inseridas no mercado de trabalho do setor. Segundo as informações do Ministério do 

Trabalho, o número de mulheres na construção civil, antes da última grande crise, 

chegou a aumentar 65%. Mesmo assim, o aumento é considerado pequeno, já que o 

total da mão de obra feminina não chega a representar 10% do quadro de 

empregados., porém as empresas que estão investindo nestas contratações relatam 

um balanço positivo relacionado à qualidade da execução e finalização do trabalho 

realizado, pois em sua grande maioria, mulheres são mais atentas à detalhes e 

querem exercer um serviço de qualidade. Porém, a formação e contratação 

dos profissionais não pode depender apenas do gênero, é necessário elevar o nível 

de conhecimento e produtividade dos trabalhadores e buscar novos meios para que o 

potencial seja multiplicado, garantindo mais aprendizado e especialização. 

Um dos principais fatores do sucesso ou fracasso de uma empresa é a qualidade dos 

recursos humanos que estão sendo lá utilizados, mesmo assim, infelizmente alguns 

processos de recrutamento ainda priorizam a seleção de empregados com baixas 
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pretensões salariais sem oferecer no pós contratação as oportunidades de 

capacitação para desenvolver o  melhor desempenho nas atividades que por eles 

serão exercidas. Fazendo com que a falta de competência profissional dos 

trabalhadores seja uma das razões para a baixa produtividade e a falta de qualidade 

do trabalho, maior probabilidade de atividades serem refeitas diversas vezes, 

consequentemente o tempo de execução aumenta e a produtividade cai e desagrado 

no resultado final da obra. Vale lembrar que, a falta de qualificação também diminui 

muito o tempo do trabalhador no mesmo emprego, seja por insatisfação do contratante 

ou até mesmo do próprio empregado, implicando em gastos com rescisão contratual 

e com um novo processo seletivo.  

Um ponto principal para se compreender também é que o trabalhador braçal 

está, gradativamente, perdendo cada vez mais espaço nos canteiros de obra. Diante 

das mudanças que estão sendo apresentadas pela industrialização e maior 

automação, o profissional deve se tornar mais qualificado. Utilizando equipamentos 

mais modernos, atualmente pode-se construir um mesmo empreendimento com pelo 

menos um terço da quantidade de operários que se precisava há não muito tempo 

atrás. Os processos produtivos estão mais facilitados, e o que se exige hoje dos 

operários, mais do que serviço braçal, é um controle mais rígido, com maior 

conhecimento dos funcionários, resolvendo problemas de tolerância, de convivência, 

de organização, de utilização de ferramentas mais sofisticadas, ou seja, de soluções 

mais assertivas diante dos problemas. 

Existem vários pontos que tem que ser levados em consideração antes de se optar 

por profissionais com baixa qualificação. Ainda Segundo Nidia Caldas (2017):  

Empregados qualificados dão agilidade à execução de tarefas, contribuem com 

a multiplicação de conhecimentos, propõem soluções para problemas 

decorrentes de processos mal desenhados. Ou seja, valem o investimento 

feito. No caso de a empresa incorporar uma pessoa menos qualificada no seu 

quadro de empregados, haverá maior probabilidade de atividades serem 

refeitas diversas vezes, consequentemente o tempo de execução aumenta e a 

produtividade cai. No caso de pessoas sem qualquer qualificação, ainda há o 

risco de insatisfação do contratante e consequente demissão do empregado 

implicando em gastos com rescisão contratual e com um novo processo 

seletivo. 

https://capitalcontabilidade.com/produtividade-na-construcao-civil/


 12 

Sendo assim, é de extrema importância ficar atento ao processo de recrutamento, 

seleção e capacitação da empresa para com os seus empregados. Quando 

capacitados, serão o diferencial para execução de atividades e a oferta de capacitação 

pode ser outro diferencial para a motivação do candidato que pretende trabalhar na 

vaga oferecida. A equipe de gestão de pessoas que está envolvida nesse processo 

deve ter muita consciência do que a empresa necessita para oferecer um diferencial, 

independente do trabalho e função dela. 

5 O DESPERDÍCIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

As perdas na construção civil são consequências de uma ineficiência transmitida 

através do uso inadequado de equipamentos, mão de obra, materiais e capital em 

quantidades acima do necessário para a construção da obra, de forma a ocasionar 

prejuízo. Uma forma de reduzir os gastos na construção civil é através da coordenação 

para que seja realizada a redução do desperdício de materiais de construção em 

diversas etapas da construção, ou seja, desde a confecção de um projeto até a 

demolição de uma edificação. (Silva, 2019) 

Segundo Moraes (1997), de acordo com a pesquisa realizada pela Escola 

Politécnica da USP, os tijolos utilizados na construção apresentam, aproximadamente, 

um percentual de perda de 9%. Porém, esse índice pode alcançar a 48%, conforme a 

qualidade do material e a qualificação da mão de obra. (MORAES, 1997, p.188).  

O desperdício de materiais na construção civil originam-se de diversos fatores, 

entre eles está o local disponibilizado para canteiros de obra, o qual deve ser o mais 

próximo possível da construção, para que se evite o desperdício de tempo com o 

transporte dos materiais de construção a ser utilizados na obra. Essa circunstância se 

entrelaça, de certa forma, com a mão de obra desqualificada, pois o profissional bem 

treinado, depositará o material de construção em local apropriado para o melhor 

rendimento da obra. (Silva, 2019) 

De tal modo, Silva (2019) cita que, os desperdícios nas construções civis não 

compreendem apenas ao desperdício de material, o que geralmente é relacionado, e 

sim a qualquer falta de eficiência na utilização e manejo dos materiais de construção 

e dos equipamentos, bem como a mão de obra sem nenhuma qualificação e a 



 13 

aplicação financeira acima do indispensável para o seguimento da obra, em qualquer 

que seja o andamento da construção. Contudo, é importante que o operário tenha 

conhecimento da qualidade dos materiais e dos seus desempenhos em contato com 

outros materiais da construção, quando inseridos e em distintas condições às quais 

estarão expostas. Isso permitirá precaver, prevenir e reduzir vários casos de 

manifestações defeituosas em construções civis.  

Silva (2019) Ressalta-se ainda, que o controle de qualidade dos materiais a serem 

utilizados na construção civil compõe uma intervenção de elevada importância, a qual 

deve ser exercida e conduzida com cautela e em conformidade com normas legais, 

para garantir o controle do resultado desejado, assim como, a qualidade do produto 

final, a satisfação do cliente e o bom nome da empresa construtora.  

Porém, para que essa satisfação seja alcançada é importante que os 

trabalhadores que iram executar as etapas da construção, conheçam e saibam 

manusear de forma adequada todos os equipamentos a serem utilizados, como por 

exemplo, as fôrmas de montagem das paredes de concreto. 

É importante que o trabalhador conheça os procedimentos a serem desenvolvidos 

para a montagem e desmontagem das fôrmas, pois elas poderão ser utilizadas em 

várias obras. Não só nas edificações de paredes de concreto, mas como anota o 

Engenheiro Marcondes (2016), que ao observar as leis sociais que disciplinam a 

construção civil, verifica-se que a mão de obra chega a representar grande 

porcentagem dos custos da construção. Afirma ainda, que este número pode 

aumentar quando se utiliza da mão de obra desqualificada. 

 O autor esclarece também que:  

Diante de toda a legislação e normas vigentes sabe-se que a falta da 

qualidade nas construções é um problema que se relaciona muitas vezes aos 

materiais componentes e ao processo construtivo, o que reflete o 

desconhecimento às normas pelos profissionais que lidam com o assunto e a 

falta de cuidados na execução. Estudos indicam que cerca de 40% das 

manifestações patológicas nas edificações relacionam-se a obras mal 

construídas, ou seja, corresponde a execução da obra. As falhas de projetos 

representam 30% aproximadamente, enquanto a falta de manutenção da 

edificação – 20% e materiais de baixa qualidade – 10%. Observa-se que 
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provavelmente exista uma relação dos números apresentados anteriormente 

com as características regionais da mão de obra. Por exemplo, em regiões 

onde existe escassez de mão de obra qualificada, provavelmente 

encontraremos maiores problemas nas edificações em decorrência da baixa 

qualidade. (MARCONDES, 2016, p.10).  

Dessa forma, apreende-se que a falta de qualificação dos recursos humanos 

utilizados na construção civil pode gerar um aumento considerável no custo final da 

obra, o que seria contrário ao objetivo das edificações de paredes de concreto, as 

quais visam maior economia do que os tipos convencionais de construção. (Silva, 

2019) 

No mesmo sentido, Josefi (2010) afirma que:  

A mão-de-obra da construção civil, durante muitos anos, foi 

considerada apenas como um dos fatores de produção, conforme Amaral 

(1999). Em meados da década de 80, Marcon (2006) apud AMARAL (1999). 

Destaca o surgimento de um novo cenário brasileiro, onde é proposta uma 

organização do trabalho pautada em métodos de trabalho que defendem a 

participação do trabalhador e a flexibilização da produção pela introdução de 

novos equipamentos. O empresariado nacional, a partir deste momento, passa 

a adotar um discurso da necessidade de qualificação da mão-de-obra, para 

atingir os níveis de produtividade exigidos pelas novas leis do mercado 

internacional. (JOSEFI, 2010, p.84). 

 Ademais, Silva (2019) observa que as perdas nas construções civis não aludem 

tão somente ao desperdício de material, como normalmente é relacionado, mas a 

qualquer falta de qualificação do profissional, o qual não saberá utilizar os 

equipamentos e os materiais de construção de forma adequada e eficiente. 

Além disso, a mão de obra desqualificada gerará o investimento financeiro acima 

do necessário para a conclusão da obra, isso em qualquer etapa da construção, 

causando um grande aumento no preço final da obra e deixando clientes insatisfeitos, 

ainda que a obra esteja do seu gosto. (Silva, 2019) 

Neste sentido, Picciano (2013) explica que: “descuidos como excesso de concreto 

nas vigas ou desperdício de recursos representa um acréscimo de cerca de 30% nos 

custos das construções e aumenta de 11% a 20% o volume de materiais. Por isso, as 
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empresas de construção civil buscam cada vez mais aumentar a sustentabilidade nas 

obras”.  

Podemos assim observar que, uma forma de qualificar essa mão de obra para 

evitar desperdícios e perdas seria através de treinamentos, os quais a própria 

empresa poderia oferecer.  

No entanto, segundo Silva (2019) para oferecer esses treinamentos, as empresas 

devem observar as normas legais, inclusive a norma ISO 10015, que trata das 

diretrizes para o treinamento adequado dos funcionários. Devendo se organizar para 

abranger todos os profissionais de forma a qualificar toda a equipe, pois com todos os 

trabalhadores bem qualificados, o andamento da obra ocorrerá de forma bem mais 

satisfatória. A norma de diretrizes para o treinamento - NBR ISO 10015, estabelece 

que o treinamento deve ser apreendido como um método para desenvolver os 

conhecimentos do operário, bem como suas habilidades e comportamentos, de forma 

a suprir os requisitos determinados.  

Contudo, cabe esclarecer, que antes de dar início ao planejamento, é apropriado 

que sejam estabelecidos e enumerados alguns itens importantes que possam vir a 

limitar o método de treinamento, como por exemplo: os requisitos da política 

organizacional, incluindo aqueles relativos a recursos humanos; as considerações 

financeiras para implementação do treinamento; os requisitos regulamentares 

impostos por lei; a motivação, disponibilidade e capacidade do indivíduo a ser 

treinado; dentre outros. (Silva, 2019) 

Para Silva (2019) é necessário ainda, para que se dê cumprimento com sucesso 

a um programa de treinamento, que a própria empresa apoie às atividades ligadas a 

esse treinamento, possibilitando, inclusive, os contatos imprescindíveis entre o 

instrutor e os treinando. Portanto, as empresas deveriam optar por parar a obra por 

determinado período de tempo, com o intuito de treinar os profissionais que 

executarão certa construção, visto que o prazo para o treinamento do funcionário não 

implicaria em atraso da obra, se observar sob a perspectiva de que o profissional bem 

treinado terá um melhor contato com as máquinas, ferramentas e demais materiais 

utilizados na construção. 
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 Segundo Josefi et al (2010):  

O treinamento constitui-se num instrumento administrativo de 

importância vital para o aumento da produtividade do trabalho, ao 

mesmo tempo em que proporciona ao treinando auto satisfação de 

estar aprendendo novas habilidade e interagir com outros organismos. 

Como outros benefícios verificam-se a definição das características e 

atribuições dos empregados, racionalização de métodos de trabalho, 

melhor aproveitamento das aptidões, maior estabilidade do pessoal e 

elevação do moral da empresa. (JOSEFI, 2010, p. 84).  

Além disso, conseguiria assim, um melhor desempenho na função através de um 

melhor desenvolvimento no trabalho e ainda em menos tempo do que gastaria sem 

ter qualificação ou treinamento nenhum.  

Conforme Marcondes (2016), o treinamento consiste em:  

Elaborar um sistema de avaliação do treinamento, para que se 

obtenham dados referentes à eficiência do curso ofertado e para que 

se possam buscar melhorias no processo. Ressalta-se que o 

treinamento deve proporcionar resultados, como:  

a) aumento de produtividade;  

b) melhoria da qualidade dos produtos e serviços;  

c) redução no fluxo da produção;  

d) melhor atendimento ao cliente;  

e) redução do índice de acidentes;  

f) redução de índice de manutenção de máquinas e equipamentos etc. 

(MARCONDES, 2016, p.19).  

Deste modo, o custo final de uma construção pode depender, em grande 

porcentagem, da mão de obra utilizada na obra e um treinamento feito com os 

funcionários poderá trazer benefícios tanto para o próprio trabalhador, quanto para o 

dono da obra, como: a redução do índice de acidentes nos canteiros de obra, a 

redução de perdas de materiais de construção e ainda reduzir o tempo para o término 

da obra. (Silva, 2019) 

Por fim, conforme o exposto, observa-se que é de suma importância que o 

trabalhador seja qualificado para que ele consiga identificar o índice de desperdício 

do material e assim, o local onde está ocorrendo o desperdício, bem como a demanda 
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pelo material que será empregado para evitar que isso ocorra e em consequência 

proporcionar mais economia ao canteiro de obras. 

6 TEMPO DE EXECUÇÃO DE OBRA  

Segundo Palhota (2016) em geral, no mercado de trabalho, a qualidade dos 

recursos humanos é, indiscutivelmente, uma das principais causas de sucesso ou 

fracasso de uma empresa. Apesar disso, alguns empreendimentos ainda preferem 

contratar e selecionar os funcionários focando no salário mais baixo que irá pagar. 

Essa política permite economia no curto prazo, mas implica, em médio prazo, no 

aumento de custos por causa de baixa produtividade, falta de qualidade, ausências e 

pequeno tempo de permanência do funcionário.  

Ainda nos dias de hoje, podemos ver que, alguns empresários pregam que o 

treinamento e a capacitação dos funcionários são considerados um desperdício de 

tempo e dinheiro, pois quando um empregado sair da empresa todo o valor investido 

será perdido. O que se vê de verdade, é que o resultado de um funcionário capacitado 

compensa o valor investido mesmo com pouco tempo de produção.  

Na construção civil não é diferente, em entrevista mostrada na revista Construção 

Mercado (REIS, 2010), representantes de construtoras elegeram como um dos 

principais causadores de atraso de obras a desqualificação da mão de obra, que vai 

desde os operários até os engenheiros de obra.  

De acordo com Cavalcante (2010), o aumento da exigência por parte dos clientes, 

nos cumprimentos de entrega do produto final, com alta qualidade e nos prazos 

predeterminados, faz com que as empresas busquem trabalhar com uma mão de obra 

cada vez mais qualificada, visando elevar seus níveis de produtividade e qualidade 

das atividades, reduzindo os gastos o máximo possível, para que estas possam se 

manter em um nível competitivo no mercado.  

Entretanto, como já citado anteriormente, o que podemos observar no cenário 

atual da construção civil, é o fato de que muitas construtoras se sujeitam a trabalhar 

com operários de baixa qualificação, pois o mercado ainda não apresenta mão de 

obra qualificada suficiente para poder suprir a demanda.  
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Este problema não está tão focado na falta de trabalhadores disponíveis para o 

preenchimento das vagas abertas, mas em sua maioria, na baixa qualificação dessas 

equipes. É possível encontrar profissionais no mercado de trabalho, mas a falta de 

capacitação aumenta o retrabalho e a propagação de erros no canteiro de obras.  

Conforme pesquisa realizada pela CNI, três em cada quatro empresas da indústria 

da construção se queixam da falta de trabalhador qualificado. O problema aumenta 

conforme o porte das empresas. Entre as pequenas, 64% têm dificuldades para 

encontrar mão de obra capacitada. Entre as médias, o percentual sobe para 77%. Nas 

grandes, chega a 81%. Entre os entrevistados que confirmam a falta de trabalhadores 

qualificados, 94% dizem que é difícil encontrar pedreiros e serventes. Noventa e dois 

por cento relacionam os encarregados e mestres de obra, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 01- Sondagem especial: falta de trabalhador qualificado 

 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (2013). 

 

Segundo Palhota (2016) os resultados apresentados na pesquisa anterior 

colocam o setor em alerta, pois existe a dificuldade de encontrar trabalhadores com 

capacitação adequada, mesmo diante da baixa atividade do setor, porque os 
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funcionários da construção civil que trabalham em campo ganham por hora. Esta falta 

de mão de obra no mercado de trabalho tem feito com que as empresas atuantes na 

construção civil busquem novas estratégias, como investimento em capacitação e 

treinamentos da mão de obra, para que suas metas sejam alcançadas, quais sejam, 

entregar obras no prazo, com alto padrão de qualidade, com o propósito de obter o 

maior lucro possível e com o foco na satisfação do cliente.  

Segundo Tosta (2013), a previsão de mão de obra para determinada tarefa nem 

sempre está de acordo com o real. Nessa situação, a produtividade da equipe é 

inferior ao esperado, gastando mais tempo do que o previsto para finalização de uma 

atividade. Esses problemas ocorrem devido aos erros na previsão da quantidade de 

pessoas por equipe, bem como nas incoerências dos índices de produtividade 

utilizados para o cálculo de mão de obra de uma determinada atividade.  

De acordo com os empresários do ramo da construção civil, estes fatores acima 

considerados comprometem, principalmente, a eficiência das empresas, a qualidade 

das obras, o cumprimento dos prazos, a redução do desperdício e, além disso, a 

produtividade fica baixa e acaba tendo um custo mais elevado. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos são os problemas que envolvem os trabalhadores da construção civil, 

principalmente sobre a falta de qualificação de sua mão-de-obra. Por mais que o perfil 

do operário venha mudando lentamente, ainda são em sua maioria com baixa 

escolaridade, com condições ruins de trabalho, pouca valorização e elevado índice de 

rotatividade. (Suda, 2018) 

Mesmo com o mercado da construção civil em constante evolução e 

modernização, ainda é muito difícil encontrar profissionais capacitados e atualizados 

disponíveis no mercado de trabalho. Para isso, questões como segurança, eficiência 

e economia devem ser o norte da empresa, fazendo com que o profissional recém 

contratado tenha o treinamento e aprendizado necessários para que, como 

consequência, o empregador tenha como retorno do investimento em treinamento um 

profissional qualificado e atualizado que gere lucros, economia de tempo e dinheiro 

para a empresa e o canteiro de obras. 
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O profissional precisa ter ciência de que, quanto mais habilitado ele for, mais 

oportunidades de emprego ele terá e maior será o salário que seu empregador estará 

disposto a pagar. Ir atrás de treinamento e atualização por conta própria também tem 

as suas vantagens para quem é empregado, o mercado de trabalho se torna muito 

mais amplo e as oportunidades de crescimento surgem com muito mais facilidade. 
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