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1 - INTRODU~AO 

1.1. APRESENTACAO 

Este trabalho constitui o projeto tecnico realizado para a obtencao do titulo 

de especialista em Gestao Empresarial, sendo realizado sob a orientacao do 

professor Pedro Jose Steiner Neto. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAL 

0 objetivo geral deste trabalho e visualizar e analisar como e realizada a 

comunicacao entre os empregadores e a mao-de-obra da construcao civil e o 

impacto desta comunicacao na produtividade de obras civis. Em termos gerais e 

visivel que existe uma grande diferenca em termos intelectuais entre estas duas 

classes sociais. Enquanto os empregadores, uma classe formada por 

engenheiros, administradores, tecnicos especializados e profissionais das mais 

diversas areas que atuam em construcoes possuem urn dominio te6rico muito 

grande sobre a atividade da construcao ou da atividade de gerenciamento de uma 

construcao, os operarios, uma classe constituida por carpinteiros, pedreiros, 

serventes, azulejistas, entre outros, possuem apenas o dominio pratico da 

construcao propriamente dita. Diante deste raciocinio, existe uma diferenca de 

pensamento, de raciocinio e de dominio sobre as tecnicas construtivas e 

gerenciais entre estas duas classes. Este fato gera existe urn vasto campo in6culo 

entre o idealismo dos empregadores e as atividades da mao-de-obra que sempre 
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deve ser analisado criteriosamente pelas empresas que atuam neste ramo de 

atividade. 

Neste trabalho sera estudada a rela9ao entre estas duas atividades 

profissionais e os impactos desta rela9ao na produtividade de uma obra de 

constru9ao civil. A produtividade sera o alvo principal deste estudo por se 

constituir em metas de analise de todas as empresas do ramo da constru9ao civil 

que objetivam uma consolida9ao no mercado, melhoria da qualidade ofertada aos 

seus clientes e aumento do lucro de suas atividades. Por este motivo, a busca por 

uma maior qualidade e produtividade e urn ideal em todos os setores da 

economia, nao sendo diferente no setor especifico da constru9ao civil. 

1.2.2 ESPECIFICOS 

Dentro do estudo de urn objetivo principal, podem ser realizados varias 

analises paralelas que sao consideradas como objetivos especificos deste estudo. 

Para o estudo em analise que visa vislumbrar o relacionamento entre as duas 

classes, empregadores e mao-de-obra, bern como analisar o impacto deste 

relacionamento numa obra de constru9ao civil, este fato nao e diferente, sendo 

inumeras as analises especificas que podem ser realizadas e estudadas. 

Urn dos alvos a serem estudados e a analise de qualidade da constru9ao 

civil, citando como esta pode ser mensurada, quais os objetivos a serem 

conquistados e o que os consumidores esperam desta obra em termos de 

desempenho e comodidade da obra ja concluida. Outro objetivo especifico sao os 

graus de controle da produtividade de uma obra, como esta pode ser avaliada, 

como podem ser corrigidos os erros ou falhas cometidas. Ja no tocante ao 
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relacionamento com os empregados, neste estudo denominados de mao-de-obra, 

pode ser estudado o interesse desta classe na realizagao de suas atividades, se 

estes as realizam pensando unicamente na obtengao de recursos financeiros, se 

estao realizados e motivados com as atividades executadas e se avaliam o 

produto final de urn modo global, nao pensando unicamente em atividades 

especificas. 

Em linhas gerais, pode-se observar que sao varios os assuntos 

relacionados com a atividade de construgao ou gerenciamento de uma obra. Por 

este motivo, durante a realizagao deste trabalho, poderao ser observados a 

analisados criteriosamente varios aspectos ligados a relagao empregadores x 

mao-de-obra, assim como os aspectos relacionados a produtividade e qualidade 

de uma obra, tanto no aspecto ligado a construgao propriamente dita quanta no 

aspecto relacionado ao gerenciamento desta. 

1.3 JUSTIFICATIVA: TEORICO E PRATICA 

Ap6s a apresentagao do trabalho a ser desenvolvido, definindo os objetivos 

gerais e especificos, pode-se realizar uma interpretayao do que contempla de fato 

este projeto tecnico. De fato, quando as obras de construyao sao analisadas de 

uma forma geral, seja pela midia ou por urn grupo de profissionais de areas 

distintas, verifica-se que ha uma desperdicio muito grande de materiais. Em linhas 

gerais, os numeros divulgados estimam que uma unica obra gera 

aproximadamente 30% de desperdicios de materiais unicamente fisicos, sem 

considerar, portanto, os desperdicios de pessoas, relacionados a mao-de-obra, de 

tempo, diretamente relacionados a produtividade, e ao investimento capital, 



4 

considerando que se o ritmo de uma construc;ao fosse mais acelerado, certamente 

uma empresa poderia ter urn capital de giro muito maior e, consequentemente, 

maiores lucros. Este numero e extraordinariamente grande se for considerado que 

para cada tres obras concluidas, uma poderia ser erguida sem custos de 

construc;ao. 

Atendo-se apenas ao numero citado pela midia, seria altamente 

constrangedor para todos os profissionais que trabalham neste ramo possuir tal 

indice de desperdicio, isto sem considerar que os lucros alcanc;ados pelas 

empresas construtoras giram na ordem de 30 a 35%. Este fato permite a analise 

de que as empresas repassariam este desperdicio exuberante aos consumidores, 

fato que condicionaria ao consumidor comprar urn im6vel por urn valor 60 a 65% 

maior do que o valor de construc;ao, ou de que as empresas "assumiram 

internamente" este desperdicio, reduzindo seus lucros a somente 5%. Estas duas 

hip6teses permitem concluir que numeros desta grandeza nao poderiam existir em 

qualquer empresa, seja ela do ramo da construc;ao civil ou de qualquer outra 

atividade. 

Apesar deste valor ser usualmente adotado quando se trata de 

desperdicios na construc;ao civil, estudos tecnicos realizados em diversas obras 

comprovam que, de fato, o desperdicio e alto, mas nao chega ao numero 

exuberante citado anteriormente. Yazigi (2000) mostra urn estudo detalhado que 

comprova que, em obra com urn rigoroso controle de qualidade, os indices de 

desperdicio sao, na media, de 4,44%. Em obras com urn controle de desperdicio 

apenas born, o percentual de desperdicio medio e de 7,17% e, em obras com urn 

controle de desperdicios ruim, o percentual e de 9,95%. 
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Certamente ha uma grande diferenc;a entre o que e divulgado a populac;ao 

leiga e o que e comprovado em pesquisas junto a empresas do ramo da 

construc;ao civil. Esta diferenc;a, de aproximadamente 20% (entre o valor real de 

9,95% eo valor popular de 30%) e resultado do olhar da populac;ao sobre este 

ramo de atividades que e altamente critico devido a caracterizac;ao do baixo nivel 

de escolaridade e conseqOente alfabetizac;ao da mao-de-obra, conforme ja citado. 

Apesar de comprovado que este indice nao e dos mais altos, urn 

desperdicio de 5 a 10% ainda e urn valor muito alto para qualquer empresa e nao 

seria diferente para uma empresa de construc;ao. Por este motivo, em todos os 

momentos, tecnicos e profissionais da area trabalham para diminuir este numero 

e, consequentemente, aumentar os seus lucros. Para a realizac;ao desta atividade, 

todos os tecnicos nela envolvidos buscam as razoes do desperdicio e o seu 

impacto direto na produtividade e qualidade de uma obra de construc;ao. 

Entre as diversas causas do desperdicio e da eventual rna qualidade da 

construc;ao civil, Yazigi (2000) salienta que estes podem ser classificados em tres 

tipos: fatores tecnicos, fatores de gestao e organizac;ao e fatores humanos. 

Dentre estes fatores, pode-se citar os seguintes itens como provaveis 

causadores de desperdicio e de rna qualidade: 

• Fatores tecnicos: 

~ Planejamento de urn a construc;ao (em todas as suas etapas) 

~ Projeto (arquitetonico e complementares) 

~ Fabricac;ao de materiais (adequados tecnicamente a qualidade esperada na 

obra) 

~ Execuc;ao (de acordo como planejamento e os projetos) 
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~ Uso e manuten9ao (durante a obra, atraves do uso do maquinario 

construtivo, e ap6s a obra, fornecendo informa9oes tecnicas aos usuarios 

da edifica9ao) 

• Fatores de gestao e organiza9ao: 

~ Comprometimento da alta administra9ao (junto ao planejamento da obra e a 

mao-de-obra empregada na constru9ao) 

~ Marketing (interno, junto a mao-de-obra, e externo, junto aos fornecedores 

e clientes) 

~ Sele9ao e contrata9ao (diretamente relacionado a sele9ao de mao-de-obra) 

~ Defini9ao de responsabilidades e autoridade (definindo uma hierarquia a 

ser estabelecida e distribuindo responsabilidades aos profissionais) 

~ lnforma9ao e comunica9ao (comunicando as prioridades e atividades a 

mao-de-obra) 

~ Condi96es de trabalho (fornecidas a mao-de-obra) 

• Fatores humanos: 

~ Forma9ao 

~ Motiva9ao 

~ Negligencia 

~ Excesso de confian9a 

~ lntencionais 

De modo geral pode-se vislumbrar que, com exce9ao aos itens 

relacionados aos fatores tecnicos de uma obra, todos os demais referem-se a 

atividades humanas, mais especificamente relacionadas a mao-de-obra 

diretamente empregada na constru9ao. 
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Por este motivo e pelas razoes ja citadas torna-se fundamental e justificavel 

que, para a melhoria da produtividade e qualidade de uma obra, se observe como 

e o comportamento da mao-de-obra, vislumbrando como e realizada a sua 

comunicayao junto aos empregadores. 
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2- FUNDAMENTA<;AO TEORICO-EMPIRICA 

Para a realizac;ao da fundamentac;ao te6tico-empirica deste projeto buscou

se analisar estudos que constatassem a relac;ao entre a comunicac;ao entre 

empregadores e mao-de-obra e a produtividade de uma obra. No entanto, tal 

busca nao foi bern sucedida devido a caracterizac;ao do estudo que esta sendo 

realizado, que e urn tema muito especifico. No mesmo sentido, mas tambem sem 

obter resultados, nao ha estudos especificos que determinem a produtividade de 

qualquer equipe de trabalho, seja esta de escrit6rio, de fabrica, de manufatura, ou 

de qualquer outra area, em func;ao da comunicac;ao existente entre esta equipe e 

seus superiores. 

Por este motivo, buscou-se urn enfoque mais especifico para esta 

fundamentac;ao te6rico-empirica. Para realizar tal analise, buscou-se conceitos 

muito bern fundamentados em tres areas: produtividade, qualidade e 

administrac;ao dos recursos humanos. Deve ser esclarecido, neste momento, que 

apesar de nao ser o foco principal deste trabalho, acredita-se que a definic;ao do 

que seria qualidade e fundamental para a descric;ao da produtividade. lsto ocorre 

porque os produtos da produtividade sao: a realizac;ao de uma determinada 

atividade com uma menor quantidade de recursos, sejam estes recursos 

humanos, materiais ou temporais; e tambem a melhoria da qualidade do resultado 

que se busca pois, neste caso, seria evitado a reconstruc;ao deste produto, 

culminando, deste modo, na utilizac;ao de uma menor quantidade de recursos. 

Convem salientar tambem que os conceitos que serao apresentados sao 

aplicados nao somente numa obra de construc;ao civil mas tambem nas atividades 
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de uma organizayao. Do mesmo modo, conceitos utilizados em industrias, 

escrit6rios ou demais ambientes de trabalho tambem podem ser aplicados na 

construyao civil. lsto pode ser explicado pelo fato de que em todos os setores 

produtivos ocorre o relacionamento entre empregadores e mao-de-obra. A unica 

diferenya e que em muitos casos os empregadores sao empresarios bern 

sucedidos e a mao-de-obra tambem e muito qualificada, possuindo nao somente 

uma formayao de graduayao, mas tambem cursos de p6s-graduayao, 

diferentemente do setor produtivo da construyao civil. Alem disto, urn 

relacionamento adequado entre as duas classes tambem atua diretamente na 

produtividade e qualidade da produyao da mao-de-obra, pois pode afetar tanto a 

sua motivayao para realizar suas atividade como na sua confianya e seguranya no 

trabalho realizado. 

2.1 PRODUTIVIDADE 

Para explanar o termo "produtividade", primeiramente e necessaria verificar 

qual o produto deste termo. Certamente o que sera visualizado e a produyao de 

urn individuo, de uma equipe de trabalho ou de uma organizayao. Ao definir 

"produyao", o Grupo Segurador Bamerindus (1986) conclui que esta seria "o 

conjunto de operayoes bern definidas por meio das quais certos bens sao 

transformados em outros bens e serviyos. Para atingir urn determinado nivel de 

produyao, utilizamos uma determinada quantidade de recursos. Podemos 

aumentar a produyao com urn incremento na quantidade de recursos". 

Ao analisar este trecho, verifica-se que a primeira denominayao de bens 

referem-se essencialmente a materia-prima utilizada pelas empresas como, por 
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exemplo, o cimento e o tijolo, na constru9ao civil, ou o a9o em uma industria 

siderurgica. A segunda denomina9ao de bens ou servi9os seria o produto final da 

organiza9ao como, por exemplo, a parede, na constru9ao civil, ou 

eletrodomesticos na industria siderurgica. Logicamente nada e transformado em 

alguma coisa sem sofrer uma transforma9ao e, esta transforma9ao e denominada 

de produ9ao de uma empresa, ou seja, todo o processo mental ou fisico, atraves 

da for9a humana ou de maquinas, que transforme uma materia em outra, desta 

vez para o consumo humano. Convem salientar que os bens de uma organiza9ao 

nao precisam ser necessariamente bens fisicos ou "palpaveis", podem ser bens 

intelectuais adquiridos por seus funcionarios ou bens eletronicos como softwares 

de computadores. Nestes casos, atraves da utiliza9ao destas ferramentas, ideias 

sao transformadas em produtos, como por exemplo os casos de consultoria em 

que nao sao vendidos produtos fisicos, mas conhecimentos tecnicos. 

Ap6s realizar a defini9ao do que seria "produ9ao", pode-se analisar a 

defini9ao do termo "produtividade". Para esta defini9ao, o Grupo Segurador 

Bamerindus (1986) conclui que "produtividade e o esfor90 que se faz para 

aumentar a produ9ao sem o aumento proporcional de recursos. Se de urn lado a 

produ98o pode ser aumentada pelo incremento de recursos, o outro caminho e 

aumentar o rendimento do trabalho, ou seja, a produtividade". 

Ao realizar uma analise desta defini9ao tem-se que a produtividade nada 

mais e do que a realiza9ao da mesma produ9ao com uma menor quantidade de 

recursos. Este recursos, conforme citado anteriormente, podem ser materiais, 

humanos ou temporais, ou seja, com uma menor quantidade de materias-primas, 

de pessoas ou de tempo, fato que condiciona a urn aumento dos ganhos do 
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individuo, do grupo ou da organizayao. Verifica-se ainda, pela analise da defini9ao 

anterior, que a produ9ao s6 pode aumentar com uma maior quantidade de 

recursos, enquanto a produtividade s6 aumenta com a organiza9ao destes 

recursos. 

Por este motivo pode-se averiguar o quanta a produtividade e importante 

para as organizayoes, pais s6 deste modo elas podem continuar competitivas. 

Observe-se que se duas empresas executam urn determinado servi9o com urn 

mesmo custo, a que ira obter maiores Iueras sera aquela que utilizar uma menor 

quantidade de recursos. Como exemplo pratico desta definiyao, pode-se averiguar 

que se duas empresas de construyao civil executam uma mesma parede com urn 

mesmo custo, ira obter maiores Iueras aquela que gastar uma menor quantidade 

de cimento, areia, cal e tijolos, assim como uma menor quantidade de operarios e 

urn prazo menor de tempo. 

Ap6s a definiyao destes dais termos, pode-se averiguar que a produtividade 

pode ser calculada sob a forma de uma frayao, na qual o numerador representa a 

quantidade ou valor da produ9ao e o denominador representa a quantidade dos 

recursos utilizados, como demonstrado a atraves a equa9ao 1. 

. . Produ9ao 
Pr odut1v1dade = R t.

1
. d (1) 

e cursos u 1 1za os 

2.2 QUALIDADE 

Embora em muitos setores da industria tenha-se uma ideia de que 

qualidade e produtividade sao incompativeis, por alegarem que quando se deseja 

mais de urn o outro acaba sendo sacrificado, as melhorias na qualidade 
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certamente levam a melhorias na produtividade. Segundo Juran (1990), a razao 

para este fato e muito simples: as perdas da produtividade serao muito menores. 

A qualidade aplicada diretamente na produtividade e alcanc;ada pelo 

aperfeic;oamento no processo de produc;ao que resulta em uma maior 

uniformidade do produto, que reduz o desperdicio de mao-de-obra, equipamentos 

e materiais. Alem disso, certamente, estes aspectos irao trazer beneficios, como a 

melhoria da posic;ao frente os concorrentes e, a Iongo prazo, levara a urn maior 

nivel de emprego e maior satisfac;ao entre a mao-de-obra, que estara satisfeita 

com a produc;ao atingida na organizac;ao. 

Como uma definic;ao mais especifica do termo qualidade, Juran e Gryna 

(1991) citam que esta palavra tern multiplos significados, mas 0 uso dela e 

dominado por apenas dois significados: (1) a qualidade consiste nas 

caracteristicas do produto que vao ao encontro das necessidades dos clientes e, 

dessa forma, propiciam a satisfac;ao em relac;ao ao produto; e (2) a qualidade e a 

ausencia de falhas. 

Para explicar estes dois significados e necessaria a definic;ao de alguns 

termos chaves, assim como ocorreu com a defini«;ao de produtividade. Entre estes 

termos encontram-se: produto, caracteristicas do produto, cliente, necessidades 

do cliente, satisfac;ao ou insatisfac;ao como produto e deficiencia do produto. 

Produto pode ser designado como o resultado de qualquer processo, como 

bens e servic;os, atraves de urn processo de produc;ao realizado pela forc;a 

humana e/ou por maquinas. Caracteristicas do produto e a propriedade que urn 

determinado produto possui e que visa atender a certas necessidades do cliente 

que ira utiliza-lo. 
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Cliente e a pessoa que sofre o impacto do produto, podendo ser externos 

ou internos. Os clientes externos nao fazem parte da organizac;ao que produz o 

produto, mas aquele que o adquire. Clientes internos sao os setores internos de 

uma organizac;ao de dependem de algum outro setor, ou seja, setores que para 

realizar uma determinada atividade necessitam que algum servic;o seja realizado 

anteriormente dentro de sua organizac;ao. Necessidades do cliente sao as 

necessidades que urn cliente possui e que devem ser atendidas pelo produto 

ofertado de modo a satisfaze-lo. 

Satisfac;ao com o produto e o grau de sucesso que urn produto atinge ao 

atender as necessidades exigidas. Se as exigencias do cliente sao plenamente 

atendidas pode-se considerar que ha uma satisfac;ao, caso contrario, se o cliente 

estiver insatisfeito, pode-se considerar que o produto nao atendeu as exigencias 

esperadas e apresenta alguma deficiencia. Neste ultimo caso, deve-se realizar 

modificac;oes no produto de modo a aumentar a sua qualidade, vindo a atender as 

expectativas do cliente, tornando-o satisfeito como produto. 

Ao analisar estas definic;oes, pode-se concluir que qualquer empresa 

atuante no mercado deve focar a confecc;ao ou produc;ao de seu produto final em 

seus clientes, sejam eles externos ou internos, de modo a atingir suas exigencias. 

Quando este processo ocorre exatamente deste modo, pode-se considerar que o 

produto atende todas as expectativas de qualidade e, caso contrario, deve-se 

detectar as falhas ocorridas para efetuar as correc;oes no processo produtivo. 

0 conceito de qualidade apresentado neste trabalho e urn conceito geral 

que pode ser adotado em qualquer empresa, inclusive para as empresas do ramo 

da construc;ao civil. Para este caso o produto final de uma obra e o im6vel 
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propriamente dito, caracterizado por inumeros sub-produtos, tais como: paredes, 

pintura, pec;as sanitarias, portas, janelas, entre outros. Neste caso, para a 

produyao deste produto final, o cliente externo em foco e o comprador do im6vel, 

enquanto os clientes internos sao todos os operarios que necessitam de urn 

servic;o de base bern realizado para executar as suas atividades da melhor forma 

possivel. 

No geral, o conceito de qualidade se confunde muito com o conceito de 

produtividade. lsto ocorre por nao haver uma distinc;ao nitida entre os dois termos, 

uma vez que o resultado esperado por ambos e o mesmo, ou seja, a melhoria do 

sistema de produc;ao objetivando a obtenc;ao de maiores lucros para a 

organizac;ao. 

2.3 ADMINISTRA<;AO DOS RECURSOS HUMANOS 

Ap6s realizar urn estudo aprofundado dos conceitos gerais de produtividade 

e qualidade, verifica-se ser necessaria obter urn conhecimento da administrac;ao 

dos recursos humanos nas empresas. Em empresas de construc;ao civil, mais 

especificamente, para esta analise, primeiramente, e necessaria que se conhec;a 

como e realizada a selec;ao da mao-de-obra para o trabalho em uma obra de 

construc;ao. 

A realidade atual da construc;ao civil mostra que as empresas deste setor 

pouco se preocupam com o processo de admissao de novos funcionarios. No 

entanto, o Sinduscon (1995) destaca que este aspecto e de grande importancia, 

pois e necessaria, mesmo a nivel de inicio de carreira, admitir pessoas com urn 

born potencial. 



15 

0 processo de recrutamento de pessoal, quando bern realizado, deve ser 

composto por 7 etapas, a seguir relacionadas. 

1. Requisi~ao de pessoal 

2. Recrutamento 

3. Sele~ao 

4. Solicita~ao dos documentos 

5. Exame medico 

6. Contrata~o e registro 

7. lntegra~ao do funcionario a empresa e ao setor de trabalho. 

A requisi~ao de pessoal e quando se inicia o processo de admissao, no 

momento em que existe uma vaga a ser preenchida. Esta requisi~ao tern como 

objetivo definir o perfil do profissional que devera ser contratado, servindo tambem 

para acompanhar as vagas existentes e controlar o tempo gasto no preenchimento 

destas. 0 recrutamento tern como objetivo principal atrair os profissionais 

necessarios, podendo ser interno ou externo. 0 recrutamento interno e aquele 

feito dentro da propria organiza~o. atraves de urn remanejamento de 

funcionarios. 0 recrutamento externo e aquele em que se buscam profissionais 

disponiveis no mercado, que possam preencher o perfil do candidato a vaga 

disponivel. 

A sele~ao tern como objetivo selecionar, entre os candidatos que se 

propuseram a preencher esta vaga, aquele que seja o mais adequado as 

necessidades da organiza~ao. Esta sele~ao visualiza a forma~o do profissional, 

sua experiencia no mercado de trabalho, o grau de conhecimento tecnico exigido 

por aquela vaga, entre outros conhecimentos. A solicita~ao de documentos e 



16 

realizada ao(s) candidato(s) aprovado(s) na fase de selec;ao, ou seja, ao(s) 

profissionais que se enquadra(m) no perfil exigido e que preencherao a(s) vaga(s). 

0 exame medico e uma exigencia a ser realizada junto aos candidates 

aprovados na selec;ao, pais este devera se apresentar fisicamente apto a realizar 

as atividades determinadas. A fase de contratac;ao e registro e aquela em que o 

novo funcionario apresenta os documentos necessaries e realiza-se a sua 

regularizac;ao junto a organizac;ao. A ultima fase e a da integrac;ao do novo 

funcionario a empresa e ao setor de trabalho, quando este devera passar por urn 

periodo de transiyao, obtendo conhecimento sabre a empresa, sua hist6ria, seus 

objetivos e sua sistematica de trabalho. Nesta fase e transmitido ao novo 

funcionario todas as suas func;oes e o que dele se espera em termos de 

produtividade e qualidade. Nesta fase, se necessaria, e conveniente que sejam 

realizadas atividades de treinamento e desenvolvimento deste funcionario, 

objetivando a reduc;ao do tempo de familiarizac;ao com o trabalho. 

Ap6s esta definic;ao global de como deveriam ser realizadas as 

contratac;oes pelas empresas verifica-se que a realidade e bern diferente. Em 

empresas de pequeno e media porte em que a organizac;ao nao e muito exigida, 

costuma-se ter apenas 5 fases: a requisic;ao de pessoal, o recrutamento, a 

selec;ao, a solicitac;ao de documentos e a contratac;ao e registro. Ja nas empresas 

de grande porte, em alguns casas, observa-se que tambem sao realizados 

exames medicos. 

0 fato de nao haver urn maior comprometimento com o setimo e ultimo 

passo no processo de admissao e muito grave para a organizac;ao. 0 que se 

observa geralmente e que, ap6s contratado, o novo funcionario e colocado 
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diretamente para trabalhar em suas tarefas, nao havendo urn processo de 

adequa9ao a empresa e ao ambiente de trabalho. Para piorar esta situayao, o que 

ocorre muitas vezes e que, ja nos primeiros dias de trabalho, sao exigidos indices 

de produtividade elevados a estes funcionarios, obviamente seguidos de altos 

indices de qualidade. 

Este fato pode acarretar em uma possivel desmotivayao do funcionario e na 

falta de confianya na realiza9ao de questionamentos sobre a produyao junto aos 

seus superiores. Por este motivo, pode ocorrer uma distoryao na comunicayao 

entre estes dois profissionais, o que acarretaria em urn prejuizo na produtividade 

do funcionario e, consequentemente, da organizayao. Segundo Fournies (1991), 

as falhas dos subordinados em relayao a sua produtividade e, consequentemente, 

em rela9ao a qualidade de seu serviyo, ocorrem justamente devido a este falha na 

comunicayao junto aos empregadores, urn problema que surge ainda na fase de 

admissao do funcionario. Para Fournies os motivos "ocultos" da falta de 

desempenho de urn subordinado ocorrem em alguns dos seguintes t6picos: 

~ Eles nao sabem por que devem fazer 

~ Nao sabem porque devem fazer 

~ Nao sabem o que devem fazer 

~ Acham que seu modo nao vai dar certo 

~ Acham que a maneira deles e melhor 

~ Eles pensam que outra coisa e mais importante 

~ Nao veem nenhum beneficia em fazer a coisa certa 

Na visao dos administradores, ou empregadores, os itens mencionados 

devem ser corrigidos, eliminando-os de sua organizayao, objetivando justamente a 
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melhoria da produtividade e da qualidade do trabalho realizado. 0 item "eles nao 

sabem por que devem fazer" e o mais acatado pelos empregadores por nao ter 

16gica e por nao precisar ser explicado. Este item e claro e objetivo no problema 

apresentado por tratar-se unicamente da indefinic;ao do operario quanto ao 

resultado final da sua produc;ao, ou seja, este funcionario executa uma 

determinada atividade sem saber por que a esta realizando, sem saber o que dele 

se espera. 

0 segundo item, "nao sabem como fazer", traz uma situac;ao diferente. 

Neste caso o operario sabe qual e o produto que dele se espera, mas nao sabe 

qual e o modo de produc;ao, estando desorientado quanto ao servic;o que deve 

realizar. 0 terceiro item, "nao sabem o que devem fazer'', e ainda mais grave pois, 

alem de operario nao saber qual deve ser o resultado, ou produto final, que a 

empresa espera dele. Neste caso nao houve uma orientac;ao adequada quanto ao 

servic;o que seria realizado por este funcionario, pois este nao sabe o que deve 

fazer e, muito provavelmente, tern muitas duvidas sobre como realizar esta 

atividade. 

0 item "acham que seu modo nao vai dar certo" e urn problema complicado 

de ser solucionado pois envolve o sistema de produc;ao da organizac;ao. lsto 

ocorre pois a partir do momento em que o funcionario acredita que o produto final 

nao atendera aos requisites exigidos devido ao modo de produyao, este tera uma 

queda da qualidade de sua produc;ao pois nao tera confianc;a na atividade que 

esta desempenhando. 0 quinto item, "acham que a maneira deles e a melhor'', e 

ainda mais grave pois, como o operario acredita que o modo de produc;ao da 

empresa resultara em urn produto com baixa qualidade, ele tentara mudar o 
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sistema de produ9ao, geralmente sem comunicar seus superiores, para o seu 

modo de produzir. lsto interferia na politica de controle da qualidade e 

produtividade da organiza9ao, pois estara fora do alcance da empresa solucionar 

problemas de produ~o que nem ela sabe como ocorre. 

0 se:xto item, "eles pensam que outra coisa e mais importante", pode 

acarretar em problemas de produtividade do operario por falta de interesse deste 

em suas atividades desempenhadas. lsto geralmente ocorre quando urn operario 

trabalha em uma fun9ao preliminar da atividade da organiza9ao, ou seja, aquela 

em que nao se possui uma visualiza9ao do produto final e, por este motivo, ocorre 

urn desinteresse pelo seu trabalho. 0 item "nao veem nenhum beneficio em fazer 

a coisa certa" e de todos o mais complicado. lsto pode ser explicado porque urn 

funcionario que tern esta visao tende: a nao estar interessado no sucesso da 

organiza9ao, buscando unicamente objetivos pr6prios, nao a nivel profissional, 

mas pessoal; nao esta interessado em realizar seu trabalho corretamente, apenas 

apresentando urn produto aparentemente adequado mas que possui alguns 

defeitos imperceptiveis; entre outros. 0 pior, neste caso, e que a empresa, em 

geral, tende a descobrir este tipo de problema apenas ap6s muito tempo de seu 

inicio devendo, deste modo, buscar solu96es muito mais complexas para ratificar 

os erros ocorridos. 

T odos estes itens men cion ados proporcionam a visao de como a mao-de

obra pode se comportar ao realizar alguma atividade. Por este motivo, para que as 

organiza96es possam desenvolver suas atividades sem qualquer interferencia 

neste sentido, e essencial que seja proporcionado aos funcionarios novos de sua 

empresa uma estrutura adequada de trabalho, para que possam produzir 
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adequadamente e sem transtornos. Com o mesmo objetivo e conveniente que 

sejam realizados, freqOentemente, cursos de aperfeic;oamento em suas areas, 

para que os funcionarios possam estar atualizados e motivados. Tambem verifica

se ser importantissimo o contato entre os empregadores e a mao-de-obra de 

modo a haver uma comunicac;ao adequada entre as duas classes evitando, deste 

modo, eventuais futuras surpresas que "peguem" os empregadores totalmente 

desprevenidos. 
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3- METODOLOGIA 

3.1 ESPECIFICA<;AO DO PROBLEMA 

Ap6s a apresenta9ao dos objetivos gerais e especificos e do estudo 

detalhado das palavras-chave deste trabalho, pode-se visualizar mais 

profundamente o problema que esta sendo exposto como objeto de estudo. Ao 

analisar os conceitos de produtividade e qualidade pode-se verificar que estes sao 

alvos diretos de todas as empresas de qualquer mercado e nao deixa de ser 

diferente em empresas atuantes no mercado da constru9ao civil. lsto pode ser 

explicado pelo fato destes pontos estarem diretamente relacionados a urn 

diferencial produtivo junto aos seus concorrentes. lsto porque, conforme ja 

explanado nos capitulos anteriores, ao realizar uma mesma produyao, 

desenvolvendo urn mesmo produto, obtem o maior lucro aquela empresa que 

conseguir desenvolve-lo com a maior produtividade e qualidade. 

Partindo do principia de que a produtividade e a qualidade sao essenciais 

para as metas de todas as empresas e, alem disso, de que quem faz estes fatores 

se tornarem realizada dentro da empresa sao os seus funciom1rios, conclui-se ser 

primordial que exista uma grande e facil comunica9ao dos empregadores junto a 

sua mao-de-obra. Este fato deve ocorrer para que, ao realizar suas atividades, 

este corpo operario tenha subsidios tecnicos e orienta96es claras para 

desenvolve-las, motiva9ao para realiza-las, clareza de qual sera o objetivo final da 

empresa para que o funcionario possa saber o porque da realiza9ao de cada 

atividade, entre demais itens integrantes do desenvolvimento da empresa junto ao 

seu corpo operario. 
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Pelos argumentos apresentados verifica-se que deve existir uma grande 

relac;ao entre a comunicac;ao entre os empregadores e sua mao-de-obra e a 

produtividade. Este estudo pretende analisar esta relac;ao e sua aplicac;ao direta 

em empresas de construc;ao civil, urn setor produtivo que e vista como grande 

"desperdic;ador" de materiais junto a midia e a populac;ao em geral. 

3.2 DESIGNDA PESQUISA 

Para realizar urn estudo aprofundado sabre como ocorre esta relac;ao nas 

empresas de construc;ao civil, foi idealizado urn questionario padrao a ser 

distribuido para uma quantidade de empresas 6tima visando a obtenc;ao de dados 

para a realizac;ao de urn estudo estatistico. Neste questionario foram adotadas 11 

questoes, sendo 6 ligadas a comunicac;ao entre empregadores e mao-de-obra e 5 

relacionadas a produtividade das obras de construc;ao civil destas empresas. 

Para a idealizac;ao das perguntas relacionadas a comunicac;ao entre 

empregadores e mao-de-obra buscou-se verificar na fundamentayao te6rico

empririca quais os fatores mais importantes na produtividade e qualidade dos 

operarios e que estao diretamente relacionadas ao trabalho realizado em uma 

obra de construc;ao civil. Estas perguntas buscam a obtenc;ao de dados quanta a: 

realizayao de cursos de qualificac;ao tecnica que a empresa oferece aos operarios; 

acessibilidade dos operarios junto aos empregadores quando encontram 

problemas e/ou divergencias; em que momenta os operarios se reportam aos seus 

superiores; clareza quanta a atividade que devera ser realizada pelo operario; 

seguranc;a oferecida aos operarios durante a realizac;ao de suas atividades (este 

item e importante para empresas de construc;ao civil por correr riscos diarios de 
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acidentes de trabalho); e se existe alguma politica por parte da empresa de 

fornecimento de beneficios em fun9ao da produtividade do operario, estando esta 

relacionada a motiva9ao da equipe da trabalho. 

Para a idealiza9ao das perguntas relacionadas a produtividade das obras 

de constru9ao civil, buscou-se analisar quais sao os pontos mais criticos da 

constru9ao em termos de desperdicio de materiais. Em seu estudo sobre a 

qualidade das edifica9oes, Yazigi (2000) analisou as perdas da constru9ao civil 

quanto as etapas construtivas, relatadas na tabela 1. 

Tabela 1. Possibilidade de desperdicio de materiais em cada etapa construtiva. 

% custo Possibilidade 
Etapa construtiva 

da obra desperdicio 
Justificativa do baixo desperdicio 

Servi9os Preliminares 0,59 Pequena Obedecem ao proj. de canteiro 

Infra e supra-estrutura 31,16 Sim 

Veda9ao 3,10 Sim 

Esquadrias de madeira 13,36 Pequena Adquire-se s6 o que sera executado 

lnst. eletrica e hidraulica 17,25 Pequena Aplicam-se de acordo com projeto 

Forros 0,16 Sim 

lmpermeabiliza9ao 1,21 Pequena Aplica-se de acordo com projeto 

Revest. teto e parede 10,69 Sim 

Pisos internos 4,48 Sim 

Vidros 3,34 Pequena Aplica-se de acordo com os vaos 

Pintura 3,57 Pequena Aplica-se conforme especificado 

Servic;os complementares 3,83 Nao ha Trata-se de limpeza e arremate final 

Elevadores 7,26 Naoha Adquire-se conforme projeto 

Soma 100,00 
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Conforme pode-se verificar na tabela 1 , os itens da constrU<;ao que 

possuem urn maior desperdicio sao: Infra e supra-estrutura, que referem-se a 

concretagem estrutural de uma edificac;ao; vedac;ao, refere-se a construc;ao de 

paredes em alvenaria e divis6rias; revestimento de tetos e paredes, refere-se a 

aplicac;ao das camadas de revestimento das paredes ( chapisco, emboc;o e 

reboco); pisos internos, refere-se ao assentamento de pisos como ceramica, 

carpet, pisos vinilicos, entre outros. Enumerados os itens que caracterizam o 

maior desperdicio da construc;ao civil, verificou-se como poderiam ser elaboradas 

as perguntas referentes a estes itens. Para a infra e supra-estrutura adotou-se 

multiplas alternativas relacionadas ao desperdicio de concreto observado na obra; 

para os demais, buscou-se auxilio ao modo como sao realizados orc;amentos da 

construc;ao e a realidade pratica dentro de uma obra. Para tanto, a TCPO (2003) 

que e uma base de dados onde o usuario pode encontrar as quantidade de 

insumos necessarias para fazer uma unidade de servic;o de obra, relaciona todos 

os itens existentes numa construc;ao realizando, para cada urn deles, uma tabela 

de composic;ao de custos unitarios. Esta tabela padrao foi utilizada para verificar o 

grau de desperdicios que cada empresa possui em uma determinada atividade. 

As atividades selecionadas foram: ''forma de chapa compensada para 

estrutura em geral", relacionada a estrutura da obra; "alvenaria de vedac;ao com 

tijolo ceramico furado (9x19x19) em, juntas de 12mm com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia, trac;o 1:2:8, para parede de espessura de 20cm", 

relacionada com a vedac;ao da obra; "emboc;o para parede interna com argamassa 

mista de cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 20mm", 

relacionada ao revestimento da parede; e "piso ceramico esmaltado (30x30)cm, 
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assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante", relacionada a pisos 

internos. 

Ap6s estabelecer os criterios a serem utilizados na formulac;ao das 

perguntas, foi idealizado urn questionario padrao que foi distribuido a diversas 

empresa de construc;ao civil. As perguntas estao relacionadas a seguir. 

1) Qual a politica que a empresa adota para a qualifica~io de sua mio-de

obra? 

( ) Sao oferecidos cursos de aperfeic;oamento regularmente 

( ) Sao oferecidos cursos de aperfeic;oamento esporadicamente 

( ) Sao oferecidos cursos apenas em ocasioes especiais 

( ) Nao sao oferecidos cursos nem palestras 

2) Para quem a mio-de-obra se reporta, buscando explana~oes, quando 

possui dificuldades quanta a execu~io de uma atividade? 

( ) Aos engenheiros ou arquitetos da empresa 

( ) Aos chefes de equipe (mao-de-obra, contra-mestre ou encarregado) 

( ) Aos operarios mais experientes 

( ) Nao se comunicam, buscando realizar a atividade do jeito que acham melhor 

3) Caso os operarios se reportem a algum superior, em que momentos ele 

busca estas explana~oes? 

( ) Em todas as tarefas 

( ) S6 nas tarefas que exigem cuidado especial 

( ) S6 quando nao sabem realizar a atividade 

4) Como as atividades diarias sio atribuidas a mio-de-obra? 
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( ) E elaborado urn documento para cada operario, descrevendo o servi~o a ser 

realizado naquele dia 

( ) 0 empregador esclarece pessoalmente, a cada operario, o servi~o a ser 

realizado naquele dia 

( ) E elaborado urn painel, descrevendo todas as atividades a serem realizadas 

com os nomes dos operarios 

( ) T odas as atividades sao esclarecidas ao mestre de obras, que repassa aos 

operarios 

( ) 0 operario realiza a atividade que acha ser oportuna para o dia 

5) Qual e a politica da empresa quanto a utiliza~ao de equipamentos de 

seguran~a dentro da obra? 

( ) A obra possui paineis e cartazes orientativos, indica~oes de alerta e todos os 

equipamentos para prote~ao individual e coletiva 

( ) A obra possui apenas equipamentos para prote~ao individual e coletiva 

( ) Para cada servi~o a ser realizado e obrigat6rio ao operario o uso de 

equipamentos de prote~ao individual 

( ) 0 uso de equipamento de prote~o individual e recomendado e alertado ao se 

verificar a sua nao utiliza~ao 

( ) Nao ha uma fiscaliza~ao rigorosa, ficando a cargo do operario a utiliza~ao ou nao 

de equipamentos de prote~ao 

6) Existe alguma bonifica~ao ou beneficio por produtividade oferecido aos 

operarios? 

( ) Todos os operarios recebem alguma bonifica~ao (dinheiro) quando executam sua 

atividade sem erros e dentro do prazo limite 

( ) Os operarios recebem algum beneficia (folga, refei~ao, entre outros) quando 

executam sua atividade sem erros e dentro do prazo limite 

( ) Os operarios reivindicam bonifica~oes ou beneficios quando executam sua 

atividade sem erros e dentro do prazo limite, porem a nao recebem 
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( ) Os operarios nao reivindicam bonificac;oes ou beneficios, mesmo quando 

executam sua atividade sem erros e dentro do prazo limite 

( ) Nao ha nenhuma politica de bonificac;oes ou beneficios dentro da empresa 

7) Qual a porcentagem de concreto estrutural adquirido para a concretagem 

de uma obra que nao e utilizado (desperdi~ado)? 

( ) Menos de 5% 

( ) Entre 5% e 10% 

( ) Entre 10% e 20% 

( ) Entre 20% e 30% 

( ) Mais que 30% 

8) Qual a composi~ao do custo unitario de "forma de chapa compensada para 

estrutura em geral"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ajudante de carpinteiro H 

Carpinteiro H 

Chapa compensada resinada (e=12mm) M2 

Desmoldante de formas para concreto L 

Prego (tipo de prego: 18x27) Kg 

Pontalete 3a construc;ao (sec;ao 3x3") M 

Sarrafo 3a construc;ao (sec;ao 1x4") M 

Tabua 3a construc;ao (sec;ao 1x12") M 

9) Qual a composi~ao do custo unitario de "alvenaria de veda~ao com tijolo 

cerimico furado (9x19x19)cm, juntas de 12mm com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia, tra~o 1 :2:8, para parede de espessura de 

20cm"? 
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Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro H 

Servente H 

Areia lavada tipo media M3 

Cal hidratada CHIll Kg 

Cimento Portland CP 11-E-32 Kg 

Tijolo ceramico furado de vedayao (9x19x19)cm Un 

10)Qual a composi~ao do custo unitario de "embo~o para parede interna com 

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, para parede de 

espessura de 20mm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro H 

Servente H 

Areia lavada tipo media M3 

Cal hidratada CH Ill Kg 

Cimento Portland CP 11-E-32 Kg 

11 )Qual a composi~io do custo unitario para "piso cerimico esmaltado 

(30x30)cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ladrilhista H 

Servente H 

Argamassa pre-fabricada de cimento colante Kg 

Piso ceramico esmaltado liso brilhante (e=8mm) m2 



29 

3.3 AMOSTRAS E POPULA<;AO 

Ap6s a idealizac;ao e a formulac;ao do questionario padrao, este foi 

distribuido eletronicamente a 36 empresas de construc;ao civil, atraves de uma 

solicitac;ao e explanac;ao verbal desta atividade junto aos proprietarios e/ou 

engenheiros da empresas. As 36 empresas sao: Parana Engenharia, lrmaos Tha, 

Casteval, Coenge, Andrade Ribeiro, Construtora Veloso, Construtora Costa Brava, 

Dz Construc;oes, Filhos de Henrique Mehl, Hugo Peretti, Fersil, Valor Engenharia, 

RAC Engenharia, Ata Engenharia, BRJ Construc;oes, Conceito, Construtora Arce, 

Construtora Guilherme, Construtora Oshima, CW Construc;oes, Doria 

Construc;oes, ltaocara, Makra Engenharia, Moecke, Norma Construc;oes, Abapan, 

KS Construtora, Construtora Souza, Cima Engenharia, Provectum, WS 

Engenharia, ARR Arquitetura e Engenharia, Engeletrica, Kassai Engenharia, A 

Bertolli e Engfaz. 

lnfelizmente, mesmo ap6s uma renovac;ao do contato realizado junto aos 

proprietarios das empresas, apenas 6 retornaram o questionario respondido. Sao 

elas: ARR Arquitetura e Engenharia, A Bertolli, WS Engenharia, Provectum, 

Engeletrica e Kassai Engenharia. Todos os 6 questionarios respondidos sofreram 

uma analise criteriosa para comprovar se nao estao totalmente divergentes do 

mercado atual, fato que implicaria na nao utilizac;ao da amostra. Neste estudo, a 

resposta das empresas WS Engenharia e Kassai Engenharia teve erros de 

preenchimento e nao puderam ser utilizadas. Todas as demais foram adotadas 

neste estudo. 

Neste momenta cabe salientar que as empresas de construc;ao civil, por 

serem comandadas por engenheiros sem formac;ao na area de gestao de 
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empresas, nao possuem nenhuma liga9ao ou interesse com o desenvolvimento de 

pesquisas e estudos realizados na area da constru9ao. Por este motivo, apesar da 

divulga9ao do motivo da existencia do questionario, sendo este meramente 

didatico, nao houve a devida considera9ao por parte das empresas. 
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4- ANALISE E AV ALIA<;AO 

Como a quantidade de amostras e insuficiente para a realizac;ao de urn 

estudo estatistico mais aprofundado, sera realizado urn estudo de cada 

pergunta/resposta individualmente. Esta e a (mica alternativa para que este estudo 

possa ser realizado. 

Para a primeira pergunta formulada, relacionada a realizac;ao de cursos de 

qualificac;ao tecnica que a empresa oferece aos operarios, 3 empresas (ARR, 

Engeletrica e Provectum) responderam que sao ofertados cursos de 

aperfeic;oamento apenas em ocasioes especiais, enquanto 1 empresa (A Bertolli) 

respondeu que sao oferecidos cursos de aperfeic;oamento esporadicamente. Estas 

respostas demonstram que as empresas nao estao muito preocupadas em 

oferecer urn born grau de conhecimento tecnico atualizado para seus funcionarios. 

Embora sejam ofertados cursos esporadicos ou em ocasioes especiais, seria 

conveniente oferecer cursos regulares. 

Para a segunda pergunta, relacionada a acessibilidade dos operarios junto 

aos empregadores quando encontram divergencias, 3 empresas ( A Bertolli, ARR 

e Provectum) responderam que os operarios se reportam aos chefes de equipe e 

1 empresa (Engeletrica) respondeu que se reportam tanto aos engenheiros ou 

arquitetos quanto aos chefes de equipe. Estas respostas sao positivas pois 

demonstram que os operarios possuem acessibilidade junto aos seus superiores 

quando encontram alguma dificuldade. lsto pode ser verificado pelo fato de que, 

em nenhum caso, os operarios se reportam aos seus pr6prios colegas de 

atividade. 
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Para a terceira pergunta, relacionada com os momentos em que os 

operarios se reportam aos seus superiores, 2 empresas (A Bertolli e ARR) 

responderam que s6 se reportam em tarefas que exigem cuidados especiais, 1 

empresa (Provectum) respondeu que s6 se reportam quando nao sabem realizar a 

atividade e 1 empresa (Engeletrica) respondeu que s6 se reportam em tarefas que 

exigem cuidados especiais ou quando nao sabem realizar a atividade. Embora a 

respostas tenham sido bastante distintas, tem-se como ideal que os funcionarios 

se reportem a algum superior em todas as atividades, nao s6 nas atividades 

especificas ou quando nao sabem realiza-la. 

Para a quarta pergunta, relacionada a clareza quanto a atividade que 

devera ser realizada, todas as 4 empresas responderam que todas as atividades 

sao esclarecidas ao mestre de obras, que as repassa aos operarios. Neste quesito 

podem ser encontrados alguns problemas de comunicac;ao pois, em geral, sao 

passadas ao mestre de obras quais as atividades a serem realizadas naquele dia 

que as repassa aos operarios. Primeiramente pode existir uma falha de 

entendimento por parte do mestre de obras que, certamente, passaria uma 

informac;ao equivocada ao operario. Em segundo plano, e sempre conveniente 

que seja fornecido ao operario uma ficha da atividade a ser realizada, 

esclarecendo o que deve ser executado, quais os materiais a serem utilizados, 

quais as ferramentas de trabalho que ele deve providenciar, quais os 

equipamentos de protec;ao individual ou coletiva que ele deve usar e quais os 

resultados esperados no final daquele dia. lsto traria uma maior clareza ao 

funcionario e evitaria possiveis duvidas durante a execuc;ao da atividade. 
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Para a quinta pergunta, relacionada a seguranca oferecida aos operarios 

durante a realizacao de suas atividades, 1 empresa (Provectum) responderam que 

a obra possui cartazes orientativos, indicacoes de alerta e todos os equipamentos 

para protecao individual e coletiva, 1 empresa (A Bertolli) respondeu que a obra 

possui apenas equipamentos para protecao individual e coletiva, 1 empresa (ARR) 

respondeu que para cada servico a ser realizado e obrigat6rio ao operario o uso 

de equipamento de protecao individual e 1 empresa (Engeletrica) respondeu que a 

obra possui paineis e cartazes orientativos, indicacoes de alerta e todos os 

equipamentos para protecao individual e coletiva e, para cada servico, e 

obrigat6rio ao operario o uso de equipamentos de protecao individual. Para a 

protecao de todos os operarios dentro da obra, fato que propicia urn maior 

"conforto" em termos de seguranca para a realizacao de sua atividades, o ideal e 

que todas as obras possuam paineis e cartazes orientativos, indicacoes de alerta 

e todos os equipamentos par protecao individual e coletiva, sendo estes de uso 

obrigat6rio. 

Para a sexta pergunta, relacionada a existencia de uma politica por parte da 

empresa de fornecimento de beneficios em funcao da produtividade do operario, 3 

empresas (A Bertolli, ARR e Provectum) responderam que nao ha nenhuma 

politica de bonificacoes ou beneficios dentro da empresa e 1 empresa 

(Engeletrica) respondeu que os operarios recebem algum beneficia (folga, 

refeicao, entre outros) quando executam sua atividade sem erros e dentro do 

prazo limite. Esta ultima resposta e importante para a motivacao dos operarios, 

pois se eles executam alguma atividade sabendo que irao receber algum beneficia 

quando a realizam adequadamente, certamente irao estar muito mais motivados. 



34 

Para a avaliac;ao da produtividade das empresas, conforme ja citado, 

adotou-se dois conceitos. Para a avaliac;ao do desperdicio de concreto, 

questionou-se diretamente as empresas qual era a porcentagem do concreto 

adquirido para uma determinada obra que nao era aproveitado ou desperdic;ado. 

Para as demais avaliac;oes adotou-se como base os dados fornecidos pela TCPO 

(2003). Estes dados, ja tradicionais na literatura da construc;ao civil podem servir 

de base para os orc;amentos realizados para qualquer obra de construc;ao civil, 

pois seus valores foram obtidos baseados em uma minuciosa analise da 

produtividade de pequenas, medias e grandes obras de construc;ao civil. 

Para o desperdicio de concreto, verifica-se que 3 empresas (ARR, 

Engeletrica e Provectum) obtem resultados surpreendentes, com urn total de 

desperdicio abaixo de 5%, enquanto 1 empresa (A Bertolli) obtem resultados 

adequados, com urn total de desperdicio entre 6 e 10%. Para este item, verifica-se 

ser surpreendente o resultado das empresas porque, em seu estudo, Yazigi 

(2000) alertou que a mediana das perdas detectadas pela pesquisa 

FINEP/SENAIIITQC/PCC, para o concreto usinado, e de 9%, ou seja, bern 

superiores aos valores que as empresas analisadas obtem como resultado. 

Com relac;Bo as demais avaliac;oes, para o primeiro item, "forma de chapa 

compensada para estrutura em geral", verifica-se que 1 empresa (Provectum) 

obtem resultados muito semelhantes aos valores fornecidos pela TCPO, enquanto 

as outras 3 empresas (A Bertolli, ARR e Engeletrica) obtem resultados em sua 

produtividade maiores do que a media fornecida na bibliografia. 

Para o segundo item, "alvenaria de vedac;ao com tijolo ceramico furado 

(9x19x19) em, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 
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areia, trac;o 1 :2:8, para parede de espessura de 20cm'"' verifica-se que 3 empresas 

(A Bertolli, Engeletrica e Provectum) obtem resultados de produtividade melhores 

do que os que sao apresentados na literatura, enquanto 1 empresa (ARR) obtem 

resultados acima do esperado. 

Para o terceiro item, "emboc;o para parede interna com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 20mm", verifica-se 

que 1 empresa (Provectum) obtem resultados semelhantes aos indicados na 

TCPO, 2 empresas (A Bertolli e Engeletrica) obtem resultados levemente acima do 

esperado e 1 empresa (ARR) obtem resultados significativamente piores aos 

indicados na literatura. 

Para o quarto item, "piso ceramico esmaltado (30x30)cm, assentado com 

argamassa pre-fabricada de cimento colante", verifica-se que todas as 4 empresas 

obtem resultados levemente melhores aqueles indicados como valores medios na 

literatura. 

Como amilise final desta pesquisa verifica-se que todas as empresas obtem 

urn resultado adequado em suas obras de construc;ao civil embora nao adotem 

uma polftica mais adequada em suas relac;oes junto aos seus empregado, 

conforme verificado nas questoes relacionadas a administrac;ao de recursos 

humanos. 
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5- CONCLUSAO 

Este estudo buscou caracterizar a influ€mcia da comunicayao entre os 

empregadores e empregados (mao-de-obra) na produtividade de uma obra de 

construgao civil. Verificou-se e analisou-se todos os aspectos relacionados a estes 

dois itens que sao essenciais para o crescimento de uma empresa de construyao 

civil. 

Para o comunicagao junto aos operarios da construgao civil, verificou-se 

que assim como em qualquer outra empresa, deste ou de outro ramo de atividade, 

e muito importante fornecer subsidies para os empregados desenvolverem 

adequadamente suas atividades. Estes subsfdios sao fornecidos desde o 

momento da contratayao do funcionario, fomecendo um periodo de adaptagao a 

equipe e ao ambients de trabalho, alem de um conhecimento tecnico suficiente 

para o desenvolvimento da atividade a ser realizada dentro da empresa. Ap6s a 

contratayao e importante realizar um acompanhamento junto as atividades que 

estao sendo desenvolvidas, evidenciando o modo correto da realizagao das 

mesmas, fomecendo liberdade de comunicagao ao encontrar alguma dificuldade e 

motivando-os a todo momento, pois nao existe atividade bern sucedida sem o 

desejo de conquista-lo. 

Para a produtividade de uma obra, constatou-se ser primordial a qualquer 

empresa, atuante dentro do mercado de trabalho, a existencia de um trabalho bern 

desenvolvido em seu setor produtivo. Este fato se deve a competitividade que 

todos os setores estao sofrendo que torna necessaria o desenvolvimento de 

diferenciais competitivos as empresas. Um modo de obter uma diferenciagao e 
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atraves do ganho em produtividade, visando o aumento da produc;ao e da 

qualidade com uma mesma quantidade de recursos. lsto traria urn diferencial 

competitivo, pois a empresa ganharia com o aumento dos seus lucros. 

Como conclusao final, este estudo mostrou, atraves de todas as 

abordagens realizadas, que estas duas atividades se integram em todos os 

momentos, pois nao ha como aumentar a produtividade de uma determinada 

atividade sem fornecer melhores condic;oes aos funcionarios que a realizam, 

atraves do fornecimento de urn maior conhecimento, aumentando a sua liberdade 

de comunicac;ao e motivando-os a todo momento. 
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ANEXOA 

RESPOSTAS DAS EMPRESAS AO QUESTIONARIO FORMULADO 



QUESTIONARIO 

Nome da empresa: A Bertolli 

1) Qual a politica que a empresa adota para a qualifica~ao de sua mao-de-obra? 

( ) Sao oferecidos cursos de aperfei9oamento regularmente 
( ) Sao oferecidos cursos de aperfei9oamento esporadicamente 
( x ) Sao oferecidos cursos apenas em ocasioes especiais 
( ) Nao sao oferecidos cursos nem palestras 

2) Para quem a mao-de-obra se reporta, buscando explana~oes, quando possui 
dificuldades quanto a execu~ao de uma atividade? 

( ) Aos engenheiros ou arquitetos da empresa 
( x ) Aos chefes de equipe (mao-de-obra, contra-mestre ou encarregado) 
( ) Aos openirios mais experientes 
( ) Nao se comunicam, buscando realizar a atividade do jeito que acham melhor 

3) Caso os operarios se reportem a algum superior, em que momentos ele busca estas 
explana~oes? 

( ) Em todas as tarefas 
( x ) S6 nas tarefas que exigem cuidado especial 
( ) S6 quando nao sabem realizar a atividade 

4) Como as atividades diarias sao atribuidas a mao-de-obra? 

( ) E elaborado urn docurnento para cada openirio, descrevendo o servi9o a ser realizado 
naquele dia 
( ) 0 empregador esclarece pessoalmente, a cada openirio, o servi9o a ser realizado naquele 
dia 
( ) E elaborado urn painel, descrevendo todas as atividades a serem realizadas com os nomes 
dos openirios 
( x) Todas as atividades sao esclarecidas ao mestre de obras, que repassa aos openirios 
( ) 0 openirio realiza a atividade que acha ser oportuna para o dia 

5) Qual e a politica da empresa quanto a utiliza~ao de equipamentos de seguran~a 
dentro da obra? 

( ) A obra possui paim5is e cartazes orientativos, indica9oes de alerta e todos os equipamentos 
para prote9ao individual e coletiva 
( x ) A obra possui apenas equipamentos para prote9ao individual e coletiva 
( ) Para cada servi9o a ser realizado e obrigat6rio ao openirio o uso de equipamentos de 
prote9ao individual 



( ) 0 uso de equipamento de prote<;ao individual e recomendado e alertado ao se verificar a 
sua nao utiliza<;ao 

( ) Nao ha uma fiscaliza<;ao rigorosa, ficando a cargo do operario a utiliza<;ao ou nao de 
equipamentos de prote<;ao 

6) Existe alguma bonifica~ao ou beneficio por produtividade oferecido aos operarios? 

( ) Todos os operarios recebem alguma bonifica<;ao (dinheiro) quando executam sua atividade 
sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Os operarios recebem algum beneficio (folga, refei<;ao, entre outros) quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 

( ) Os operarios reivindicam bonifica<;oes ou beneficios quando executam sua atividade sem 
erros e dentro do prazo limite, porem a nao recebem 
( ) Os operarios nao reivindicam bonifica<;oes ou beneficios, mesmo quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 

( x ) Nao ha nenhuma politica de bonifica<;oes ou beneficios dentro da empresa 

7) Qual a porcentagem de concreto estrutural adquirido para a concretagem de uma 
obra que nao e utilizado (desperdi~ado)? 

( ) Menos de 5% 
( x ) Entre 5% e 10% 
( ) Entre 10% e 20% 
( ) Entre 20% e 30% 
( ) Mais que 30% 

As perguntas de 8 a 11 devem ser respondidas considerando-se, como base, a unidade de 
1m2

• Deveram ser preenchidos os valores de consumo de acordo com as obras da 
empresa, sem considerar dados teoricos, como a TCPO da Pini ou semelhantes. 

8) Qual a composi~ao do custo unitario de "fOrma de chapa compensada para estrutura 
em geral"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ajudante de carpinteiro h 2,003 

Carpinteiro h 1,30 

Chapa compensada resinada ( e= 12mm) m2 0,70 

Desmoldante de fOrmas para concreto I 0,10 

Prego (tipo de prego: 18x27) kg 0,20 

Pontalete 3a constru<;ao (se<;ao 3x3") m 3,00 



Sarrafo 3a constru~ao (se~ao 1x4") m 0,20 

Tabua 3a constru~ao (se~ao 1x12") m 0,60 

9) Qual a composi~ao do custo unitario de "alvenaria de veda~ao com tijolo cerimico 
furado (9x19x19)cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia, tra~o 1:2:8, para parede de espessura de 20cm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 1,50 

Servente h 1,00 

Areia lavada tipo media m3 0,015 

Cal hidratada CH III kg 3,30 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 1,10 

Tijolo cerfunico furado de veda~ao (9x19x19)cm un 46,00 

10) Qual a compos1~ao do custo unitario de "embo~o para parede interna com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 
20mm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 0,60 

Servente h 0,50 

Areia lavada tipo media m3 0,20 

Cal hidratada CH III kg 5,00 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 1,50 

11) Qual a composi~ao do custo unitario para "piso ceramico esmaltado (30:x30)cm, 
assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ladrilhista h 2,00 

Servente h 1,50 

Argamassa pre-fabricada de cimento colante kg 3,00 

Piso cerfunico esmaltado liso brilhante ( e=8mm) mz 1,05 



QUESTIONARIO 

Nome da empresa: ARR Arquitetura e Engenharia 

1. Qual a politica que a empresa adota para a qualifica~io de sua mio-de-obra? 

( ) Sao oferecidos cursos de aperfei'Yoamento regularmente 
(x) Sao oferecidos cursos de aperfei'Yoamento esporadicamente 
( ) Sao oferecidos cursos apenas em ocasioes especiais 
( ) Nao sao oferecidos cursos nem palestras 

2. Para quem a mio-de-obra se reporta, buscando explana~oes, quando possui 
dificuldades quanto a execu~io de uma atividade? 

( ) Aos engenheiros ou arquitetos da empresa 
( x ) Aos chefes de equipe (mao-de-obra, contra-mestre ou encarregado) 
( ) Aos openirios mais experientes 
( ) Nao se comunicam, buscando realizar a atividade do jeito que acham melhor 

3. Caso os operarios se reportem a algum superior, em que momentos ele busca estas 
explana~oes? 

( ) Em todas as tarefas 
( x) S6 nas tarefas que exigem cui dado especial 
( ) S6 quando nao sabem realizar a atividade 

4. Como as atividades diarias sao atribuidas a mio-de-obra? 

( ) E elaborado urn docurnento para cada operario, descrevendo o servi'Yo a ser realizado 
naquele dia 
( ) 0 empregador esclarece pessoalmente, a cada operario, o servi'Yo a ser realizado naquele 
dia 
( ) E elaborado urn painel, descrevendo todas as atividades a serem realizadas com os nomes 
dos operarios 
(x) Todas as atividades sao esclarecidas ao mestre de obras, que repassa aos operarios 
( ) 0 operario realiza a atividade que acha ser oportuna para o dia 

5. Qual e a politica da empresa quanto a utiliza~io de equipamentos de seguran~a 
dentro da obra? 

( ) A obra possui paineis e cartazes orientativos, indica'Yoes de alerta e todos os equipamentos 
para prote9ao individual e coletiva 
( ) A obra possui apenas equipamentos para prote~Yao individual e coletiva 
( x) Para cada servi'Yo a ser realizado e obrigat6rio ao operario o uso de equipamentos de 
prote'Yao individual 



(x) 0 uso de equipamento de prote~ao individual e recomendado e alertado ao se verificar a 
sua nao utiliza~ao 

( ) Nao ha uma fiscaliza~ao rigorosa, ficando a cargo do operario a utiliza~ao ou nao de 
equipamentos de prote~ao 

6. Existe alguma bonifica~io ou beneficio por produtividade oferecido aos openirios? 

( ) Todos os operarios recebem alguma bonifica~ao (dinheiro) quando executam sua atividade 
sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Os operarios recebem algum beneficio (folga, refei~ao, entre outros) quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Os opercirios reivindicam bonifica~oes ou beneficios quando executam sua atividade sem 
erros e dentro do prazo limite, porem a nao recebem 
( ) Os operarios nao reivindicam bonifica~oes ou beneficios, mesmo quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 
( x ) Nao ha nenhuma politica de bonifica~oes ou beneficios dentro da empresa 

7. Qual a porcentagem de concreto estrutural adquirido para a concretagem de uma 
obra que nio e utilizado ( desperdi~ado )? 

( x ) Menos de 5% 
( ) Entre 5% e 10% 
( ) Entre 10% e 20% 
( ) Entre 20% e 30% 
( ) Mais que 30% 

As perguntas de 8 a 11 devem ser respondidas considerando-se, como base, a unidade de 
1m2

• Deveram ser preenchidos os valores de consumo de acordo com as obras da 
empresa, sem considerar dados teoricos, como a TCPO da Pini ou semelhantes. 

8. Qual a composi~io do custo unitario de "fOrma de chapa compensada para estrutura 
em geral"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ajudante de carpinteiro h 1,10 

Carpinteiro h 1,10 

Chapa compensada resinada ( e= 12mm) mz 1,10 

Desmoldante de formas para concreto 1 120 

Prego (tipo de prego: 18x27) kg 0,50 

Pontalete 3a constru~ao (se~ao 3x3") m 4 



Sarrafo 3a constru~ao (se~ao 1x4") m 12 

Tabua 3a constru~ao (se~ao 1x12") m 

9. Qual a composi~ao do custo unitario de "alvenaria de veda~ao com tijolo cerimico 
furado (9x19x19)cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia, tra~o 1:2:8, para parede de espessura de 20cm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 3,5 

Servente h 3,5 

Areia 1avada tipo media m3 1,10 

Cal hidratada CH III kg 8,0 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 4,0 

Tijolo cerfu:nico :furado de veda~ao (9x19x19)cm un 49 

10. Qual a compos1~ao do custo unitario de "embo~o para parede interna com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 
20mm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 3,5 

Servente h 2,5 

Areia lavada tipo media m3 0,022 

Cal hidratada CH III kg 5 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 3 

11. Qual a composi~ao do custo unitario para "piso cerimico esmaltado (30x30)cm, 
assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ladrilhista h 4 

Servente h 4 

Argamassa pre-fabricada de cimento colante kg 0500 

Piso cerfu:nico esmaltado liso brilhante (e=8mm) mz 1,10 



QUESTIONARIO 

Nome da empresa: Engeletrica Constru~oes Ltda 

1. Qual a politica que a empresa adota para a qualifica~ao de sua mao-de-obra? 

( ) Sao oferecidos cursos de aperfei((oamento regularmente 
( ) Sao oferecidos cursos de aperfei((oamento esporadicamente 
( x ) Sao oferecidos cursos apenas em ocasioes especiais 
( ) Nao sao oferecidos cursos nem palestras 

2. Para quem a mao-de-obra se reporta, buscando explana~oes, quando possui 
dificuldades quanto a execu~ao de uma atividade? 

( x ) Aos engenheiros ou arquitetos da empresa 
( x ) Aos chefes de equipe (mao-de-obra, contra-mestre ou encarregado) 
( ) Aos openirios mais experientes 
( ) Nao se comunicam, buscando realizar a atividade do jeito que acham melhor 

3. Caso os operarios se reportem a algum superior, em que momentos ele busca estas 
explana~oes? 

( ) Em todas as tarefas 
( x ) S6 nas tarefas que exigem cuidado especial 
( x ) S6 quando nao sabem realizar a atividade 

4. Como as atividades diarias sao atribuidas a mao-de-obra? 

( ) E elaborado urn docurnento para cada openirio, descrevendo o servi9o a ser realizado 
naquele dia 
( ) 0 empregador esclarece pessoalmente, a cada openirio, o servi9o a ser realizado naquele 
dia 
( ) E elaborado urn painel, descrevendo todas as atividades a serem realizadas com os nomes 
dos openirios 
( x) Todas as atividades sao esclarecidas ao mestre de obras, que repassa aos openirios 
( ) 0 operario realiza a atividade que acha ser oportuna para o dia 

5. Qual e a politica da empresa quanto a utiliza~ao de equipamentos de seguran~a 
dentro da obra? 

( x ) A obra possui paineis e cartazes orientativos, indica((oes de alerta e todos os 
equipamentos para prote((ao individual e coletiva 
( ) A obra possui apenas equipamentos para prote9ao individual e coletiva 
( x ) Para cada servi9o a ser realizado e obrigat6rio ao openirio o uso de equipamentos de 
prote((ao individual 



( ) 0 uso de equipamento de prote~ao individual e recomendado e alertado ao se verificar a 
sua nao utiliza~ao 

( ) Nao ha uma fiscaliza~ao rigorosa, ficando a cargo do operario a utiliza<;ao ou nao de 
equipamentos de prote<;ao 

6. Existe alguma bonifica~ao ou beneficio por produtividade oferecido aos operarios? 

( ) Todos os operarios recebem alguma bonifica~ao (dinheiro) quando executam sua atividade 
sem erros e dentro do prazo limite 
( x) Os operarios recebem algum beneficia (folga, refei~ao, entre outros) quando executam 
sua atividade sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Os operarios reivindicam bonifica<;oes ou beneficios quando executam sua atividade sem 
erros e dentro do prazo limite, porem a nao recebem 
( ) Os operarios nao reivindicam bonifica~oes ou beneficios, mesmo quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Nao ha nenhuma politica de bonifica<;oes ou beneficios dentro da empresa 

7. Qual a porcentagem de concreto estrutural adquirido para a concretagem de uma 
obra que nao e utilizado (desperdi~ado)? 

(x) Menos de 5% 
( ) Entre 5% e 10% 
( ) Entre 10% e 20% 
( ) Entre 20% e 30% 
( ) Mais que 30% 

As perguntas de 8 a 11 devem ser respondidas considerando-se, como base, a unidade de 
1m2

• Deveram ser preenchidos os valores de consumo de acordo com as obras da 
empresa, sem considerar dados teoricos, como a TCPO da Pini ou semelhantes. 

8. Qual a composi~ao do custo unitario de "fOrma de chapa compensada para estrutura 
em geral"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ajudante de carpinteiro h 0,55 

Carpinteiro h 0,55 

Chapa compensada resinada ( e= 12mm) mz 1,03 

Desmoldante de formas para concreto 1 0,2 

Prego (tipo de prego: 18x27) kg 0,1 

Pontalete 3a constru<;ao (se<;ao 3x3") m 0,52 



Sarrafo 3a constru<;ao (se<;ao 1x4") m 0,41 

Tabua 3a constru<;ao (se<;ao 1x12") m 0,47 

9. Qual a composi~io do custo unitario de "alvenaria de veda~o com tijolo cerimico 
furado (9x19x19)cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia, tra~o 1:2:8, para parede de espessura de 20cm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 1,83 

Servente h 1,95 

Areia lavada tipo media m3 0,01 

Cal hidratada CH III kg 0,21 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 0,43 

Tijolo cerfu:nico furado de veda<;ao (9x19x19)cm un 59 

10. Qual a compos1~ao do custo unitario de "embo~o para parede intema com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 
20mm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 0,53 

Servente h 0,77 

Areia lavada tipo media m3 0,02 

Cal hidratada CH III kg 3,2 

Cimento Portland CP II -E-32 kg 3,27 

11. Qual a composi~io do custo unitario para "piso ceramico esmaltado (30x30)cm, 
assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ladrilhista h 0,65 

Servente h 0,78 

Argamassa pre-fabricada de cimento colante kg 3,69 

Piso cerfunico esmaltado liso brilhante ( e=8mm) mz 1,03 



QUESTIONARIO 

Nome da empresa: Provectum 

1. Qual a politica que a empresa adota para a qualifica~ao de sua mio-de-obra? 

( ) Sao oferecidos cursos de aperfei<;oamento regularmente 
( ) Sao oferecidos cursos de aperfei<;oamento esporadicamente 
(x ) Sao oferecidos cursos apenas em ocasioes especiais 
( ) Nao sao oferecidos cursos nem palestras 

2. Para quem a mao-de-obra se reporta, buscando explana~oes, quando possui 
dificuldades quanto a execu~io de uma atividade? 

( ) Aos engenheiros ou arquitetos da empresa 
(x ) Aos chefes de equipe (mao-de-obra, contra-mestre ou encarregado) 
( ) Aos openirios mais experientes 
( ) Nao se comunicam, buscando realizar a atividade do jeito que acham melhor 

3. Caso os openirios se reportem a algum superior, em que momentos ele busca estas 
explana~oes? 

( ) Em todas as tarefas 
( ) S6 nas tarefas que exigem cuidado especial 
(x ) S6 quando nao sabem realizar a atividade 

4. Como as atividades diarias sao atribuidas a mao-de-obra? 

( ) E elaborado urn docurnento para cada openirio, descrevendo o servi<;o a ser realizado 
naquele dia 
( ) 0 empregador esclarece pessoalmente, a cada openirio, o servi<;o a ser realizado naquele 
dia 
( ) E elaborado urn painel, descrevendo todas as atividades a serem realizadas com os nomes 
dos openirios 
(x) Todas as atividades sao esclarecidas ao mestre de obras, que repassa aos openirios 
( ) 0 operario realiza a atividade que acha ser oportuna para o dia 

5. Qual e a politica da empresa quanto a utiliza~ao de equipamentos de seguran~a 
dentro da obra? 

(x ) A obra possui paineis e cartazes orientativos, indica<;oes de alerta e todos os 
equipamentos para prote<;ao individual e coletiva 
( ) A obra possui apenas equipamentos para prote<;ao individual e coletiva 
( ) Para cada servi<;o a ser realizado e obrigat6rio ao operario o uso de equipamentos de 
prote<;ao individual 



( ) 0 uso de equipamento de prote~ao individual e recomendado e alertado ao se verificar a 
sua nao utiliza~ao 
( ) Nao ha. uma fiscaliza~ao rigorosa, ficando a cargo do openirio a utiliza~ao ou nao de 
equipamentos de prote~ao 

6. Existe alguma bonifica~io ou beneficio por produtividade oferecido aos operarios? 

( ) Todos os openirios recebem alguma bonific~ao ( dinheiro) quando executam sua atividade 
sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Os openirios recebem algum beneficio (folga, refei~ao, entre outros) quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 
( ) Os openirios reivindicam bonifica~oes ou beneficios quando executam sua atividade sem 
erros e dentro do prazo limite, porem a nao recebem 
( ) Os openirios nao reivindicam bonifica~oes ou beneficios, mesmo quando executam sua 
atividade sem erros e dentro do prazo limite 
(x ) Nao M nenhuma politica de bonifica~oes ou beneficios dentro da empresa 

7. Qual a porcentagem de concreto estrutural adquirido para a concretagem de uma 
obra que nio e utilizado (desperdi~ado)? 

(x ) Menos de 5% 
( ) Entre 5% e 10% 
( ) Entre 10% e 20% 
( ) Entre 20% e 30% 
( ) Mais que 30% 

As perguntas de 8 a 11 devem ser respondidas considerando-se, como base, a unidade de 
1m2

• Deveram ser preenchidos os valores de consumo de acordo com as obras da 
empresa, sem considerar dados teoricos, como a TCPO da Pini ou semelhantes. 

8. Qual a composi~io do custo unitario de "forma de chapa compensada para estrutura 
em geral"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ajudante de carpinteiro h 1,2 

Carpinteiro h 2,1 

Chapa compensada resinada ( e= 12mm) m2 .0,43 

Desmoldante de fOrmas para concreto 1 0,02 

Prego (tipo de prego: 18x27) kg 0,25 

Pontalete 3a constru~ao (se~ao 3x3") m 3 



Sarrafo 3a constrm;ao (se~ao 1x4") m 1,5 

Tabua 3a constru~ao (se~ao 1x12") m 1 

9. Qual a composi~ao do custo unitario de "alvenaria de veda~ao com tijolo ceramico 
furado (9x19x19)cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia, tra~o 1:2:8, para parede de espessura de 20cm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 1,02 

Servente h 1,18 

Areia lavada tipo media m3 0,043 

Cal hidratada CH III kg 3,55 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 3,55 

Tijolo cerfunico furado de veda~ao (9x19x19)cm un 42 

10. Qual a compos1~ao do custo unitario de "embo~o para parede interna com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 
20mm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 0,63 

Servente h 0,85 

Areia lavada tipo media m3 0,0225 

Cal hidratada CH III kg 2,92 

Cimento Portland CP II-E-32 kg 2,98 

11. Qual a composi~ao do custo unitario para "piso ceramico esmaltado (30x30)cm, 
assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ladrilhista h 0,75 

Servente h 0,55 

Argamassa pre-fabricada de cimento colante kg 4,8 

Piso cerfunico esmaltado liso brilhante ( e=8mm) mz 1,05 



ANEXOB 

PLANILHA ORIENTATIVA DA TCPO PARA OS ITENS ANALISADOS 



Composi~ao do custo unitario de "fOrma de chapa compensada para estrutura em 

geral"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ajudante de carpinteiro h 1,40 

Carpinteiro h 1,40 

Chapa compensada resinada ( e= 12mm) m2 0,43 

Desmoldante de fOrmas para concreto 1 0,10 

Prego (tipo de prego: 18x27) kg 0,25 

Pontalete 33 constrm;ao (se<;ao 3x3") m 2,00 

Sarrafo 33 constru<;ao (se<;ao 1x4") m 1,53 

Tabua 33 constru<;ao (se<;ao 1x12") m 1,60 

Composi~ao do custo unitario de "alvenaria de veda~o com tijolo ceramico furado 

(9x19x19)cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, 

tra~o 1:2:8, para parede de espessura de 20cm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 1,50 

Servente h 1,84 

Areia lavada tipo media m3 0,0413 

Cal hidratada CH III kg 6,19 

Cimento Portland CP 11-E-32 kg 6,19 

Tijolo cerfunico furado de veda<;ao (9x 19x 19)cm un 47,00 



Composi~io do custo unitario de "embo~o para parede interna com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia, para parede de espessura de 20mm"? 

Componentes Unidade Consumo 

Pedreiro h 0,60 

Servente h 0,72 

Areia lavada tipo media m3 0,0243 

Cal hidratada CH III kg 2,66 

Cimento Portland CP 11-E-32 kg 2,66 

Composi~io do custo unitario para "piso ceramico esmaltado (30x30)cm, assentado com 

argamassa pre-fabricada de cimento colante"? 

Componentes Unidade Consumo 

Ladrilhista h 0,44 

Servente h 0,22 

Argamassa pre-fabricada de cimento colante kg 4,40 

Piso cerfunico esmaltado liso brilhante ( e=8mm) mz 1,19 


